Y ÊU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUA TIN NHẮN DI ĐỘNG VCB-SMS B@NKING
APPLICATION FOR VCB-SMS B@NKING USING
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG [For Bank use only]

TÊN TRUY CẬP
(Username)

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN YÊU CẦU
Receiving department
Cán bộ tiếp nhận
Cán bộ kiểm soát
Executed by Teller
Approved by Supervisor
Ngày/Giờ:………..
Date/ Time:……….

Họ tên
Full name and signature

KHÁCH HÀNG KZ NHẬN
ACKNOWLEDGEMENT
Tôi xác nhận đã nhận 01 bản có in Tên truy
cập từ Vietcombank
I acknowledge that I have received one copy of
this form with username at Vietcombank

Họ tên
Full name and signature
Chữ kz và họ tên khách hàng
Full name and signature

Hiệu lực từ ngày…./…../….
Effective date…./…./…..
I. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG/Customer information

Họ và tên:
Full Name
Số CMND/ Hộ chiếu/ Khác
ID/ Passport/ Other

Ngày cấp:
Issue Date

Nơi cấp:
Issue Place

Thời hạn:
Expiration Date

II. ĐĂNG KZ SỐ ĐIỆN THOẠI VCB-SMS B@NKING/VCB-SMS B@nking request

Số điện thoại 1
Mobile phone number 1

Số điện thoại 2
Mobile phone number 2

Số điện thoại 3
Mobile phone number 3

Số tài khoản mặc định 1
Default account number 1
Chữ kz xác nhận
Signature

Số tài khoản mặc định 2
Default account number 2

Số tài khoản mặc định 3
Default account number 3

Chữ kz xác nhận
Signature

Chữ kz xác nhận
Signature

Đề nghị ký tên để xác nhận đăng ký cho từng số điện thoại/ Please sign your name to confirm request for each mobile phone number.
III. ĐĂNG KZ HÌNH THỨC NHẬN SMS CHỦ ĐỘNG/Receiving SMS Active request

Tài khoản mặc định
Default account

Toàn bộ tài khoản thuộc CIF
All accounts

Số điện thoại 1
Mobile phone number 1
Số điện thoại 2
Mobile phone number 2
Số điện thoại 3
Mobile phone number 3
Đề nghị đánh dấu (√) để xác nhận đăng ký, đánh dấu (X) để không sử dụng/ Please put (√) to confirm request, put (X) if you do not want to use
IV. YÊU CẦU THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN MẶC ĐỊNH/ Changing default account number request

Số điện thoại 1
Mobile phone number 1

Số điện thoại 2
Mobile phone number 2

Số tài khoản mặc định mới
New default account number
Chữ kz xác nhận
Signature

Số tài khoản mặc định mới
New default account number
Chữ kz xác nhận
Signature

Số điện thoại 3
Mobile phone number 3
Số tài khoản mặc định mới
New default account number
Chữ kz xác nhận
Signature

Đề nghị ký tên để xác nhận đăng ký cho từng số điện thoại/ Please sign your name to confirm request for each mobile phone number.
V. YÊU CẦU NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ/Deactivating service request

Số điện thoại 1
Mobile phone number 1

Số điện thoại 2
Mobile phone number 2

Số điện thoại 3
Mobile phone number 3

VI. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG/Customer declaration

Bằng việc ký vào Bản đề nghị này,
By signing this form,
1. Tôi xác nhận các thông tin trên đây là chính xác, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp. Đề nghị Vietcombank thực hiện các yêu cầu như tôi
đã nêu ở trên.
1. I hereby commit that the information provided above is correct, complete and kindly request Vietcombank to provide me with the Services registered above and/or change the
information accordingly.
2. Tôi đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ các điều khoản, điều kiện của Nội dung thỏa thuận sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử đính kèm, các Thông báo, Hướng dẫn sử dụng
dịch vụ của Vietcombank được cung cấp tại Quầy giao dịch và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Vietcombank: http://www.vietcombank.com.vn.
2. I have read and fully understood Vietcombank’s Regulation of Electronic Banking attached as well as Electronic Banking User Guide provided at Vietcombank’s premises and/or
official website: http://www.vietcombank.com.vn and agreed to be bound by them.
Chữ ký và họ tên khách hàng
Full name and Signature

Ngày….tháng….. Năm
Date:…./…./…..

