BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
(Dành cho Khách hàng cá nhân)
E – Banking Service Registration Form (For individual customers)

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 registed with the Bank

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

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG [Customer details]
* Họ và tên
Customer name

* Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/HC)
Identification Document No

YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ CUNG CẤP [Services details]
VCB - SMS B@nking (Dịch vụ Ngân hàng qua tin nhắn di động)
SMS Banking Service

Số điện thoại

Tài khoản mặc định

Toàn bộ
Tài khoản thanh toán

Phone Number

Default Account

All Current Account

Số thứ nhất

1st Phone Number

Số thứ hai

2nd Phone Number

Số thứ ba

3rd Phone Number

VCB Digibank (Ngân hàng số VCB Digibank)
VCB Digibank service

Số điện thoại
Phone Number

Địa chỉ Email
Email Address

VCB Digibank Smart OTP (Phương thức xác thực giao dịch)
Vietcombank Smart OTP

Số điện thoại
Phone Number

* Số tài khoản thu phí mặc định
Default charging account

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG [Customer’s Declaration]
Bằng việc đồng ý sử dụng các dịch vụ Ngân hàng nêu trên và ký vào Bản yêu cầu này, tôi xin xác
nhận:
By agreeing to use the above banking services and 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 Điều khoản, điều kiện sử dụng Dịch vụ Ngân hàng
điện tử; Điều khoản, điều kiện sử dụng Phương thức xác thực của Khách hàng cá nhân đính kèm;
tham khảo hướng dẫn sử dụng dịch vụ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
được đăng tải trên địa chỉ website https://portal.vietcombank.com.vn
I have read and fully understood Vietcombank’s Terms and Conditions of using E-Banking Services; Vietcombank’s Terms
and Conditions of using Authentication Method for individual customers; refered Vietcombank’s User Guide (found at
https://portal.vietcombank.com.vn) and agreed to be bound by them

Ký và ghi rõ họ tên
Full name and Signature

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

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG [For Banks use only]

TÊN TRUY CẬP
(Username)

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN YÊU CẦU
Receiving department

Cán bộ tiếp nhận
Executed by Teller

Họ tên

Full name and signature

Số hợp đồng
Contract No:

Cán bộ kiểm soát

Approved by Supervisor

Họ tên

Full name and signature

Hiệu lực từ ngày ......... /........ /.........
Efective date ........ / ........ /........

