BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
VCB-eB@nking Registration Form

Ghi chú Notes:
Thông tin trên bản yêu cầu phải đồng nhất với thông tin khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng
The information provided in this form must be the same as the information registered with the Bank

Các trường có dấu * là trường bắt buộc
Please complete all fields where marked *

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG [For Bank use only]
TÊN TRUY CẬP

(Username)

KÝ NHẬN [Acknowledgement]

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN YÊU CẦU

Receiving department

Cán bộ tiếp nhận
Executed by Teller

Cán bộ kiểm soát

Approved by Supervisor

Ngày/ Giờ:................

Tôi xác nhận đã nhận một bản có in tên
truy cập từ NH TMCP Ngoại Thương VN

(I acknowledge that I have received one copy
of this form with username at Vietcombank)

Date/ Time:.................

Họ tên

Full name and signature

Họ tên

Full name and signature

Hiệu lực từ ngày ......./........./.........

Chữ ký và họ tên khách hàng
Full name and signature

Effective date ......./........./.........
THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG [Customer Details]

* Tên khách hàng:
Customer name
Giấy tờ tùy thân (Identification Document Details):
CMND:
ID

Hộ chiếu:
Passport

Khác:
Other

* Số:
No.

* Ngày cấp:
Issue Date

* Nơi cấp:
Issue Place

* Địa chỉ liên hệ:
Contact Address
* Điện thoại cơ quan:
Office Telephone

* Điện thoại nhà riêng:
Home Telephone

* Hộp thư điện tử:
E-mail Address

YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ CUNG CẤP [Services Details]

Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (VCB-iB@nking)
Internet Banking Service

Dịch vụ Ngân hàng qua tin nhắn di động
(VCB-SMS B@nking)
SMS Banking Service

Dịch vụ Ngân hàng trên điện thoại di động (VCB-MobileB@nking)
Mobile Banking Service

Dịch vụ thanh toán trên điện thoại di động
cho thuê bao Viettel (Mobile BankPlus)
Mobile Banking Service - Viettel subscribers

* Số điện thoại di động
Mobile Phone Number
* Tài khoản mặc định
Default Account
XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG [Customer’s Declaration]

Bằng việc ký vào Bản yêu cầu này, Tôi xin xác nhận (By signing this form, I hereby commit that):
1. Những thông tin đưa ra trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác (The information provided above is complete, true and correct)
2. Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý 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 và Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) được đăng tải trên
địa chỉ website http://www.vietcombank.com.vn
I have read and fully understood Vietcombank's Regulation of VCB-eB@nking as well as VCB-eB@nking User Guide (found at http://www.vietcombank.com.vn)
and agreed to be bound by them

Chữ ký của khách hàng
Full name and Signature

Ngày ...... tháng ...... năm ......
Date.........../............../...............

