
 
          

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÃ TRUY CẬP DỊCH VỤ VCB-IB@NKING THANH TOÁN  

(IBANKING PAYMENT SERVICE REGISTRATION LIST) 
(Kèm theo BẢN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ /BẢN YÊU CẦU THAY ĐỔI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

ĐIỆN TỬ - Attach VCB-eB@nking Enrolment Form/ VCB-eB@nking Maintenance Form) 

 

 

Loại mã truy cập 

(Sigh-on authority) 

                  Email                               PTXT                  Số ĐTDĐ nhận OTP
1
 

     (Authentication                (Mobile phone number   

         Method)                         used to receive OTP) 

Mã chủ tài khoản(Account Owner)      

Mã chủ tài khoản(Account Owner)    

Mã chủ tài khoản(Account Owner)    

Mã chủ tài khoản(Account Owner)    

Mã chủ tài khoản(Account Owner)    

Mã kế toán trưởng(Chief Accountant)    

Mã kế toán trưởng(Chief Accountant)    

Mã kế toán trưởng(Chief Accountant)    

Mã kế toán trưởng(Chief Accountant)    

Mã kế toán trưởng(Chief Accountant)    

Mã kế toán viên(Accountant)    

Mã kế toán viên(Accountant)    

Mã kế toán viên(Accountant)    

Mã kế toán viên(Accountant)    

Mã kế toán viên(Accountant)    

Mã kế toán viên(Accountant)    

Mã kế toán viên(Accountant)    

Mã kế toán viên(Accountant)    

Mã kế toán viên(Accountant)    

Mã kế toán viên(Accountant)    

 

 

                                                 
1
 Khách hàng cần cung cấp số điện thoại di động của từng mã truy cập trong trường hợp sử dụng phương thức định danh nhận OTP qua điện thoại (Please provide Mobile phone numbers of 

users in case of using authentication method that user receives OTP via Mobile phone) 
2
 Chủ tài khoản là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Tổ chức. Chữ ký của Chủ tài khoản ủy quyền chỉ có hiệu lực khi có văn bản ủy quyền cho phép người này 

thực hiện đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử (Account holder is Customer’s legal or authorised representative. Signature of authorized account holder is valid only when this person is 

authorized to register, maintain the VCB-eB@nking service). 

Chủ tài khoản
2
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)     

           Account Owner (Sigh, seal, full name)     

 

               Ngày (Date)/…./…./20…. 

Số HSKH/ 

CIF No 


