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ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THẺ PHỤ THẺ GHI NỢ VIETCOMBANK 

DÀNH CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 6 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 15 TUỔI 

PHẦN 1 – DÀNH CHO CHỦ THẺ CHÍNH: ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THẺ PHỤ THẺ GHI NỢ VIETCOMBANK 

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh ………………(Ngân hàng) 

Họ và tên chủ thẻ chính thẻ ghi nợ: .........................................................................................................  

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực:  ......................................................................................  

Giới tính:  ................................................................................................................................................  

Số điện thoại di động:  .............................................................................................................................  

Ngày sinh: ...............................................................................................  ...............................................  

Nghề nghiệp:  ..........................................................................................................................................  

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ..............................................................................................................................  

Số thẻ ghi nợ Vietcombank đã phát hành 

(6 số đầu và 4 số cuối của thẻ): 

      -     

           

Quan hệ của chủ thẻ chính với chủ thẻ phụ:             Bố                 Mẹ                Người giám hộ 

 

I. Tôi đề nghị Ngân hàng phát hành thẻ phụ thẻ ghi nợ Vietcombank dành cho người từ đủ 6 tuổi 

đến chưa đủ 15 tuổi với các thông tin dưới đây: 

Họ và tên chủ thẻ phụ:  ............................................................................................................................  

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

                    

Giới tính:  ................................................................................................................................................  

 Ngày sinh:  ..............................................................................................................................................  

Loại giấy tờ định danh, chứng minh quan hệ giữa chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ: 

 Giấy khai sinh, cấp ngày      /        /               bởi ...............................................................................  

 Trích lục đăng ký giám hộ, cấp ngày       /        /                bởi ..........................................................  

Hạn mức sử dụng thẻ phụ/ngày (đồng thời là Hạn mức sử dụng thẻ phụ/lần): 

   1 triệu VNĐ/ngày                      2 triệu VNĐ/ngày                  5 triệu VNĐ/ngày 

Chủ thẻ chính có thể chủ động thay đổi hạn mức sử dụng thẻ phụ trên VCB Digibank theo quy định 

của VCB về việc thay đổi hạn mức sử dụng thẻ phụ, được quy định tại website chính thức của 

Vietcombank trong từng thời kỳ. 

Số điện thoại di động (*) (nếu có): ..........................................................................................................  

Hộp thư điện tử (**) (nếu có): .................................................................................................................  

Mẫu PTSPBL.CN.YCTP.TGNCC 

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

CHI NHÁNH…………………………………………………………… 
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Tính năng thanh toán qua Internet sẽ được mặc định cung cấp khi thẻ phụ được kích hoạt. Để nhận 

OTP cho giao dịch thanh toán qua Internet của chủ thẻ phụ, chủ thẻ chính đăng ký: 

- Số điện thoại di động (*) trên đây làm phương thức nhận OTP mặc định. 

- Email (**) trên đây làm phương thức nhận OTP bổ sung:      Đăng ký          Không đăng ký 

 

II. Cam kết: 

- Tôi xác nhận các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã 

cung cấp. 

- Tôi cam kết và đồng ý rằng, kể từ thời điểm được Ngân hàng chấp thuận, Đề nghị phát hành thẻ phụ 

thẻ ghi nợ Vietcombank dành cho người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi (Đề nghị phát hành thẻ phụ 

thẻ ghi nợ Vietcombank) này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ 

ghi nợ ký kết giữa tôi và Ngân hàng, xác lập quyền và nghĩa vụ giữa tôi và Ngân hàng theo của Hợp 

đồng phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và Đề nghị phát hành thẻ phụ thẻ ghi nợ Vietcombank này. 

- Tôi cam kết: là người đại diện theo pháp luật hợp pháp của chủ thẻ phụ, chủ thẻ phụ không bị mất 

hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự và đồng ý cho chủ thẻ phụ sử dụng thẻ ghi nợ Vietcombank 

được phát hành theo Đề nghị phát hành thẻ phụ thẻ ghi nợ này. 

- Tôi cam kết chủ thẻ phụ đã đọc, hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật và thỏa thuận với Ngân hàng 

về phát hành và sử dụng thẻ, thực hiện đúng, đầy đủ các điều kiện, điều khoản phát hành và sử dụng 

thẻ mà tôi đã ký với Ngân hàng và Đề nghị phát hành thẻ phụ thẻ ghi nợ này. 

- Tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm và rủi ro đối với các Giao dịch thẻ của chủ thẻ phụ thẻ ghi nợ. 

- Tôi cam kết chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc phát hành 

và sử dụng thẻ phụ của chủ thẻ phụ thẻ ghi nợ theo Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và Đề 

nghị phát hành thẻ phụ thẻ ghi nợ Vietcombank này. 

 Ngày        tháng      năm   

                                                                                                          Chữ ký của chủ thẻ chính       

 

 

 

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

Ngân hàng      Đồng ý             Không đồng ý          đề nghị trên của khách hàng  

Ghi chú: 

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Cán bộ nghiệp vụ Kiểm soát viên Lãnh đạo phòng 

 

 


