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                                     ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH 

THẺ GHI NỢ VIETCOMBANK KIÊM HỢP ĐỒNG 

(Áp dụng cho Khách hàng Cá nhân) 

                                                    Số Hợp đồng:……………..….……. Ngày Hợp đồng:………… 

                                                    Mã số khách hàng tại Vietcombank (CIF):…………….……….  

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)  

Chi nhánh:…………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:………………………………………………………  Điện thoại:…………………………. 

Đề nghị Vietcombank phát hành cho Tôi/Chúng tôi Thẻ ghi nợ Vietcombank theo các thông tin sau: 

1. THÔNG TIN CHUNG 

Loại thẻ                               Có  Không  Phương thức phát hành      Thanh toán phí phát hành 

           Thông       Phát hành    Tự động 

           thường        nhanh           ghi nợ tài khoản   Nộp tiền mặt 

 Vietcombank Connect 24                                                                                                       

 Vietcombank Connect 24 Visa                                                                                                  

 Vietcombank Visa Platinum                                                                                                      

 Vietcombank Mastercard                                                                                                           

 Vietcombank Cashback Plus  

American Express                                                                                                                           

 Thẻ ghi nợ khác (ghi rõ) 

…………………………….                                                                                                       

Tài khoản thanh toán của chủ thẻ chính tại Vietcombank: 

Số tài khoản kết nối chính với thẻ:  

             

Số tài khoản phụ (nếu có):  

             

Mã hội viên đối tác liên kết (trong trường hợp đăng ký phát hành thẻ liên kết): …………………… 

2. THÔNG TIN CHỦ THẺ CHÍNH 

Họ và tên (như trên CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký): 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Tên in trên thẻ (chữ in, tối đa 20 ký tự, gồm cả ký tự trống): 

                    

Giới tính:   Nam    Nữ 

Ngày sinh: …….…………………………………………………. Quốc tịch: ……………………… 

Số CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký: ………………… 

Ngày cấp: …….…………………………… Nơi cấp: ………………………………………………. 

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………. 

Điện thoại nơi cư trú: ………………………. Điện thoại di động: ………………………………….. 

Email: …………………………………………………………………………………………………  

Đăng ký Email nhận OTP cho giao dịch tại đơn vị 3D Secure:            Có             Không 
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Trình độ học vấn: …………………………………………………………………………………….. 

 Tình trạng hôn nhân:              Độc thân             Đã có gia đình               Khác 

Họ và tên Mẹ đẻ: …………………………………………………………………………………….. 

(sử dụng trong trường hợp cần xác nhận thông tin khẩn cấp) 

Lưu ý:  

- Tính năng thanh toán qua Internet sẽ được mặc định cung cấp khi Thẻ được kích hoạt.  

- Trong trường hợp Chủ thẻ đã đăng ký các dịch vụ Ngân hàng điện tử (VCB-SMS Banking, VCB 

Digibank), số điện thoại đăng ký các dịch vụ Ngân hàng điện tử là số điện thoại Vietcombank 

gửi thông báo giao dịch và/hoặc OTP cho giao dịch trực tuyến bằng Thẻ tại đơn vị 3D Secure. 

- Trong trường hợp Chủ thẻ chưa đăng ký các dịch vụ Ngân hàng điện tử (VCB-SMS Banking, 

VCB Digibank), Vietcombank sẽ đăng ký cho Chủ thẻ tại thời điểm Chủ thẻ đăng ký phát hành 

Thẻ theo Đề nghị này. 

3. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP CHỦ THẺ CHÍNH 

 Đi làm        Tự kinh doanh              Khác (xin ghi rõ): ………………………………………. 

Nơi công tác: ………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ nơi công tác: ………………………………………………………………………………. 

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………. 

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………… 

4. THÔNG TIN CHỦ THẺ PHỤ   

CHỦ THẺ PHỤ 1 (Đề nghị gạch chéo nếu không có) 

Họ và tên (như trên CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký): 

……………………………………………………………………………………………………… 

Tên in trên thẻ (chữ in, tối đa 20 ký tự, gồm cả ký tự trống): 

                    

Giới tính:            Nam             Nữ       

Ngày, tháng, năm sinh: …….…………………………… Quốc tịch: ……………………………. 

Số CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký: ……………… 

Ngày cấp: …….……………………… Nơi cấp: …………………………………………………. 

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………………. 

Điện thoại di động: ……………………………… Email: ………………………………………... 

Quan hệ với chủ thẻ chính: ………………………………………………………………………… 

CHỦ THẺ PHỤ 2 (Đề nghị gạch chéo nếu không có) 

Họ và tên (như trên CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký): 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Tên in trên thẻ (chữ in, tối đa 20 ký tự, gồm cả ký tự trống): 

                    

Giới tính:            Nam             Nữ       

Ngày, tháng, năm sinh: …….…………………………………………………. Quốc tịch: ……… 

Số CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký: …………….... 

Ngày cấp: …….…………………………………………….…… Nơi cấp: ……………………… 
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Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………………. 

Điện thoại di động: ……………………………….. Email: ……………………………………… 

Quan hệ với chủ thẻ chính: ………………………………………………………………………... 

CHỦ THẺ PHỤ 3 (Đề nghị gạch chéo nếu không có) 

Họ và tên (như trên CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký): 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Tên in trên thẻ (chữ in, tối đa 20 ký tự, gồm cả ký tự trống): 

                    

Giới tính:            Nam             Nữ       

Ngày, tháng, năm sinh: …….…………………………………………………. Quốc tịch: ……… 

Số CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký: ………………   

Ngày cấp: …….…………………………………………….…… Nơi cấp: ……………………… 

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………………. 

Điện thoại di động: ……………………………… Email: ……………………………………….. 

Quan hệ với chủ thẻ chính: ………………………………………………………………………... 

Lưu ý:  

- Tính năng thanh toán qua Internet sẽ được mặc định cung cấp khi Thẻ phụ được kích hoạt.  

- Số điện thoại di động và email của Chủ thẻ phụ sẽ được mặc định đăng ký để Chủ thẻ phụ nhận OTP 

cho giao dịch trực tuyến bằng Thẻ tại đơn vị 3D Secure. 

5. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG 

- Tôi cam kết mọi thông tin tôi cung cấp cho Vietcombank tại đề nghị này đều đầy đủ và trung thực. 

Tôi hiểu rằng các thông tin số điện thoại và địa chỉ hòm thư điện tử đăng kí tại Bản Đề nghị phát hành 

Thẻ ghi nợ Vietcombank kiêm Hợp đồng này sẽ được Vietcombank sử dụng để đăng ký các dịch vụ 

Ngân hàng điện tử, gửi OTP và/hoặc thông báo giao dịch thẻ và/hoặc thông báo/quảng cáo của 

Vietcombank về sản phẩm dịch vụ cho Tôi/Chúng tôi. 

- Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết sử dụng Thẻ đúng theo quy định theo Bản Điều 

khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân. Tôi 

hiểu rằng Bản Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ Vietcombank cùng với Bản 

Đề nghị phát hành Thẻ ghi nợ Vietcombank kiêm Hợp đồng này sẽ tạo thành một Hợp đồng phát hành 

và sử dụng Thẻ ghi nợ Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân. 

- Tôi đã được Vietcombank thông báo Bản Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi 

nợ Vietcombank được công bố, sửa đổi theo từng thời kỳ tại Trang thông tin điện tử chính thức của 

Vietcombank địa chỉ http://portal.vietcombank.com.vn hay tại bất kì điểm giao dịch nào của 

Vietcombank. 

- Tôi chịu trách nhiệm cập nhật Bản Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ 

Vietcombank nói trên theo từng thời kỳ trên Trang thông tin điện tử chính thức của Vietcombank 

và/hoặc các kênh cung cấp dịch vụ của Vietcombank. 

- Tôi cam kết việc kích hoạt thẻ theo các phương thức điện tử mà Vietcombank áp dụng theo từng 

thời kỳ sẽ được chính tôi thực hiện. Khi đó, Vietcombank hiểu rằng tôi đã nhận được thẻ và tôi chịu 

trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh theo việc kích hoạt thẻ này. 
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- Bất kì Thẻ ghi nợ nào mà Vietcombank cung cấp cho Tôi/Chúng tôi, bao gồm thẻ chính và (các) 

thẻ phụ sẽ không được sử dụng trong bất kì hành vi hoặc mục đích nào trái với pháp luật. Tôi/Chúng 

tôi cam kết sử dụng (các) thẻ trên để mua và thanh toán các hàng hóa dịch vụ hợp pháp theo quy định 

của pháp luật Việt Nam, bao gồm cả trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài. 

Ngày ……… tháng ……… năm 20 …… 

Chủ thẻ chính (Ký và ghi rõ Họ tên)                                           Đại diện Vietcombank 

 

    

 

 

Đối với trường hợp sử dụng tài khoản thanh toán chung  

           Chủ tài khoản 1                                     Chủ tài khoản 2                            Chủ tài khoản 3 

      (Ký và ghi rõ họ tên)                               (Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

PHẦN DÀNH CHO VIETCOMBANK  

Vietcombank chấp nhận phát hành Thẻ ghi nợ Vietcombank theo các thông tin đã đăng ký trên theo 

yêu cầu phát hành thẻ của khách hàng. 

Loại thẻ                             Có   Không     Phương thức phát hành      Thanh toán phí phát hành 

          Thông       Phát hành    Tự động 

         thường        nhanh           ghi nợ tài khoản     Nộp tiền mặt 

 Vietcombank Connect 24                                                                                                       

 Vietcombank Connect 24 Visa                                                                                                    

 Vietcombank Visa Platinum                                                                                                        

 Vietcombank Mastercard                                                                                                             

 Vietcombank Cashback Plus  

American Express                                                                                                                             

 Thẻ ghi nợ khác (ghi rõ) 

…………………………….                                                                                                       

Số lượng Thẻ phát hành: ……………………… (bằng chữ:  ........................................................ ) 

Số tài khoản ghi nợ:  

             

Xác nhận của Vietcombank ngày………………………………………. 

Cán bộ phát hành                       Phụ trách phòng    Giám đốc Chi nhánh 


