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NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
Hotline: 1800 555 599
Email: 1800555599@vietcapitalbank.com.vn

Giấy Đề Nghị Kiêm Hợp Đồng Cấp Thẻ Tín Dụng
Quý khách vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau
Hạn mức tín dụng mong muốn:

triệu đồng

Hạn mức tín dụng mong muốn chỉ có giá trị tham khảo, hạn mức tín dụng thực tế sẽ được quyết định dựa trên thu
nhập và các yếu tố khác do Viet Capital Bank quy định.
ĐĂNG KÝ LOẠI THẺ TÍN DỤNG
Thẻ Viet Capital Visa Classic

Thẻ Viet Capital Visa Platinum

Tham gia chương trình Tiền Thưởng suốt
năm khi mua sắm

Quý khách chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi
Chương trình Tiền Thưởng
Chương trình Dặm Thưởng
Số thẻ thành viên Bông Sen Vàng Vietnam Airlines

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên (như trên CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước)
Nam

Nữ

Tên in nổi trên thẻ (chữ in, không dấu tối đa 24 ký tự kể cả khoảng trắng)
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước

Ngày cấp

Ngày sinh

Quốc tịch

ĐTDĐ

Email

* Tôi đồng ý nhận sao kê giao dịch hàng tháng, nhận thông báo và chương trình khuyến mãi từ Ngân hàng qua
số điện thoại và email đăng ký trên đây. Tôi đồng ý rằng đây là số điện thoại và email chính thức đăng ký với
Ngân hàng (có thể thay đổi từng thời điểm theo phương thức do Ngân hàng quy định). Các chỉ thị của Tôi
thông qua số điện thoại đã đăng ký (bao gồm nhưng không giới hạn ở chỉ thị kích hoạt Thẻ tín dụng) sẽ có giá
trị ràng buộc giữa Tôi và Ngân hàng.
Địa chỉ hộ khẩu
Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

Điện thoại nhà
Địa chỉ ở hiện tại

(nếu khác địa chỉ hộ khẩu)

Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

Điện thoại nhà
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Hình thức sở hữu nhà đang ở hiện tại
Nhà riêng

Nhà thuê hoặc khác - thời gian sinh sống dưới 3 năm

Nhà bố mẹ

Nhà thuê hoặc khác - thời gian sinh sống trên 3 năm

Tên trường học đầu tiên (thông tin dùng để xác minh chủ thẻ)

THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP
Tên đơn vị hiện đang công tác
Địa chỉ
Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

Điện thoại công ty

Số nội bộ

Chức vụ hiện tại
Loại hình công ty
TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp sở hữu nhà nước

Cổ phần

Công ty nước ngoài/Liên doanh

Đơn vị hành chính sự nghiệp,
tổ chức chính trị xã hội

Khác
Tình trạng việc làm
Toàn thời gian

Sinh viên

Chủ doanh nghiệp

Bán thời gian

Về hưu

Nội trợ

Khác
Thâm niên công tác ở đơn vị hiện tại

Năm

Thu nhập chính

triệu đồng/tháng

Thu nhập khác

triệu đồng/tháng

Tổng cộng

triệu đồng/tháng

Chi tiêu bình quân

triệu đồng/tháng

Tháng

Số người đang chu cấp tài chính
Hình thức nhận lương

Tiền mặt

Quy mô công ty

Từ 1- 10 người

Từ 11-50 người

Từ 51 – 100 người

Trên 100 người

Chuyển khoản (Tên ngân hàng)
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Lĩnh vực hoạt động của công ty
Bảo hiểm

Địa ốc

Điện tử

Nông nghiệp

Y tế

Nghệ thuật

Giáo dục

Sản xuất

Xây dựng

TM dịch vụ

Vận tải - kho bãi

Công nghệ thông tin

Tài chính - Ngân hàng

Bưu chính Viễn thông

Hành chính - Sự nghiệp Nhà nước
Loại hợp đồng lao động

Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Khác

Dưới 1 năm

Từ 1-3 năm

Không xác định thời hạn

Khác

THÔNG TIN NGƯỜI THÂN
Vui lòng cho biết thông tin về một người thân của Quý khách
Bố

Mẹ

Anh/Em trai

Chị/Em gái

Con

Họ tên
Địa chỉ chỗ ở hiện tại
Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

ĐTDĐ

Điện thoại nhà

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
Độc thân

Kết hôn

Khác

Thông tin người hôn phối
Họ tên

ĐTDĐ

ĐTDĐ

THÔNG TIN THANH TOÁN
Đăng ký định mức thanh toán tối thiểu
Hạn mức tín dụng mong muốn
Định mức thanh toán tối thiểu

(ĐVT:VND)

Từ 10 triệu - 50 triệu

Trên 50 triệu - dưới 200 triệu Trên 200 triệu

5% dư nợ cuối kỳ
(tối thiểu 100.000)

5% dư nợ cuối kỳ
(tối thiểu 100.000)

1 triệu

5 triệu

2 triệu

10 triệu

5% dư nợ
cuối kỳ
(tối thiểu
100.000)

5 triệu
10 triệu
* Mặc định mức thanh toán tối thiểu “5% dư nợ cuối kỳ” nếu không đăng ký.
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Đăng ký dịch vụ thanh toán tự động
(dành cho Quý khách có tài khoản thanh toán tại Viet Capital Bank)
Tôi/Chúng tôi yêu cầu thanh toán tự động các khoản nợ trên thẻ tín dụng của Tôi/Chúng tôi trước hạn thanh
toán hàng tháng bằng cách ghi nợ vào tài khoản của Tôi/Chúng tôi theo thông tin sau:
Tài khoản thanh toán số

Tên chủ tài khoản

Mở tại Chi nhánh/Phòng giao dịch
Tôi muốn chọn tỷ lệ thanh toán

Thanh toán tối thiểu

Thanh toán toàn bộ dư nợ hiện tại

ĐỊA CHỈ NHẬN THẺ & SAO KÊ GIAO DỊCH
Địa chỉ nhận thẻ
Địa chỉ hộ khẩu

Địa chỉ chỗ ở hiện tại

Địa chỉ công ty

Chi nhánh Viet Capital Bank
Địa chỉ khác (*)
Quận/ Huyện

Tỉnh/ Thành Phố

Điện thoại nhà
Địa chỉ nhận sao kê giao dịch (dành cho Quý khách không có email)
Địa chỉ hộ khẩu

Địa chỉ chỗ ở hiện tại

(*) Tương tự Địa chỉ khác ở trên

Địa chỉ công ty

ĐĂNG KÝ THẺ TÍN DỤNG PHỤ
Mối quan hệ với chủ thẻ chính
Họ tên (như trên CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước)
Nam

Nữ

Tên in nổi trên thẻ (chữ in, không dấu tối đa 24 ký tự kể cả khoảng trắng)
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước

Ngày cấp

Ngày sinh

Quốc tịch

* Tôi đồng ý nhận thông báo và chương trình khuyến mãi từ Ngân hàng qua số điện thoại và email đăng ký trên
đây. Tôi đồng ý rằng đây là số điện thoại và email chính thức đăng ký với Ngân hàng (có thể thay đổi từng thời
điểm theo phương thức do Ngân hàng quy định). Các chỉ thị của Tôi thông qua số điện thoại đã đăng ký (bao
gồm nhưng không giới hạn ở chỉ thị kích hoạt thẻ tín dụng) sẽ có giá trị ràng buộc Tôi.
Hạn mức tín dụng của thẻ phụ

Bằng thẻ chính

Khác

triệu đồng

CAM KẾT
Tôi/Chúng tôi khẳng định những thông tin được cung cấp trong Giấy đề nghị này là đúng sự thật và là những
thông tin mới nhất. Tôi/Chúng tôi đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông
tin nào mà Ngân hàng cho là phù hợp. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng việc gửi Giấy đề nghị này không đảm bảo sự
chấp thuận của Ngân hàng và Ngân hàng không có trách nhiệm trả lại bất kỳ giấy tờ nào trong hồ sơ đề nghị
cấp thẻ.
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Ngân hàng đã cung cấp cho Tôi/Chúng tôi Bản Điều khoản & Điều kiện Thẻ Tín dụng và Tôi/Chúng tôi đã đọc,
hiểu và chấp nhận tuân thủ tất cả nội dung tại Bản Điều khoản & Điều kiện Thẻ Tín dụng của Ngân hàng, của
Pháp luật và các quy định khác có liên quan. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng các điều khoản, điều kiện của Ngân hàng
có thể được điều chỉnh thay đổi trong từng thời kỳ và Tôi/Chúng tôi đồng ý tuân thủ theo các điều khoản, điều
kiện đã được điều chỉnh đó.
Bằng việc ký vào Giấy đề nghị này, Tôi/Chúng tôi đồng ý việc sử dụng thẻ sẽ tuân theo Bản Điều khoản & Điều
kiện Thẻ Tín dụng của Ngân hàng mà nó, cùng với Giấy đề nghị này tạo thành một hợp đồng sử dụng thẻ và
bản sao kê giao dịch hàng tháng Ngân hàng gửi cho Tôi/Chúng tôi sau khi Ngân hàng chấp thuận Giấy đề nghị.
Ngày/tháng/năm
Chữ ký và họ tên của Chủ thẻ chính
Chữ ký 1

Chữ ký và họ tên của Chủ thẻ phụ

Chữ ký 2

Chữ ký 1

Chữ ký 2

PHẦN DÀNH CHO ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Đơn vị giới thiệu

Mã đơn vị

Mã chương trình

Ngày nhận hồ sơ

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ

Mã số nhân viên

ĐTDĐ

Email

THÔNG TIN NGƯỜI GIỚI THIỆU
Tên người giới thiệu 1
ĐTDĐ

Mã số
Email

Tên người giới thiệu 2
ĐTDĐ

Mã số
Email

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO ĐƠN VỊ CẤP THẺ
Phê duyệt hạn mức tín dụng

triệu đồng

Bằng chữ
Ngày

tháng

năm

Người phê duyệt
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