Giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp thẻ tín dụng
Số hợp đồng
Quý khách vui lòng điền vào tất cả các ô trống và đánh dấu (√) vào các ô thích hợp.

I. ĐĂNG KÝ LOẠI THẺ TÍN DỤNG
Thẻ Visa Platinum
Thẻ Visa Classic
Hạn mức tín dụng đề nghị:

Thẻ JCB Classic
Thẻ JCB Platinum
Khác
Triệu đồng (Hạn mức thực tế sẽ được quyết định bởi Ngân hàng Bản Việt)

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN
CHỦ THẺ CHÍNH
Họ tên:

Ngày sinh

/

/

Nam

Tên in trên thẻ:
Quốc tịch:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Thị thực/ Thẻ tạm trú:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:

(Không cần điền nếu cùng
địa chỉ thường trú)

Nữ

(Chữ in, tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng)
Ngày cấp
Ngày cấp

/
/

Cư trú

/
/

Không cư trú
Nơi cấp
Nơi cấp

/
/

Ngày hết hạn
Ngày hết hạn

/
/

(Vui lòng điền đầy đủ Số nhà, Tên đường, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố)
(Vui lòng điền đầy đủ Số nhà, Tên đường, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố)

Điện thoại di động:
(Nhận SMS OTP và
các thông báo khác)

Điện thoại nhà

Email

Loại nhà đang ở:
Tình trạng hôn nhân:

Nhà riêng
Nhà bố mẹ
Nhà thuê
Khác
Thời gian sinh sống
Đã kết hôn
Độc thân
Khác
Tên người hôn phối:
Điện thoại di động
Thông tin người tham chiếu 1: Họ tên:
Địa chỉ liên lạc
Mối quan hệ:
Điện thoại di động
Thông tin người tham chiếu 2: Họ tên:
Địa chỉ liên lạc
Mối quan hệ:
Điện thoại di động
Quý khách có thuộc một trong các dấu hiệu Hoa Kỳ theo bản Điều khoản & Điều kiện phát hành, sử dụng thẻ tín dụng
của Ngân hàng Bản Việt? (Chi tiết truy cập https://vietcapitalbank.com.vn):
Có. Vui lòng bổ sung thông tin bằng mẫu “Giấy bổ sung thông tin khách hàng có yếu tố Hoa Kỳ"
Không. Tôi cam kết tôi không phải là đối tượng nộp thuế theo Luật Thuế Hoa Kỳ
CHỦ THẺ PHỤ
/ /
Họ tên:
Ngày sinh
Nam
Nữ
Tên in trên thẻ:

(Chữ in, tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng)

Quốc tịch:

Cư trú

CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp

Điện thoại di động:

Điện thoại nhà

(Nhận SMS OTP và các thông báo khác)

năm

/

/

Không cư trú
Nơi cấp

Ngày hết hạn

/

/

Email

Mối quan hệ với
Hạn mức tín dụng của thẻ phụ
Triệu đồng
chủ thẻ chính:
Quý khách có thuộc một trong các dấu hiệu Hoa Kỳ theo bản Điều khoản & Điều kiện phát hành, sử dụng thẻ tín dụng
của Ngân hàng Bản Việt? (Chi tiết truy cập https://vietcapitalbank.com.vn):
Có. Vui lòng bổ sung thông tin bằng mẫu “Giấy bổ sung thông tin khách hàng có yếu tố Hoa Kỳ"
Không. Tôi cam kết tôi không phải là đối tượng nộp thuế theo Luật Thuế Hoa Kỳ

III. ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
Mở tài khoản thanh toán
VND
Sử dụng số điện thoại di động ở Mục Thông tin cá nhân tại Giấy đề nghị này để nhận thông báo biến động số dư.
Khác
Mở thẻ thanh toán E-Plus Bản Việt (thẻ ATM, chỉ áp dụng đối với tài khoản thanh toán VND).
Dịch vụ Ngân hàng điện tử
- Chỉ áp dụng đối với Khách hàng đã có tài khoản thanh toán/yêu cầu mở mới tài khoản tại Giấy đề nghị này.
Cơ bản
- Mặc định đăng ký số điện thoại di động và email ở Mục Thông tin cá nhân tại Giấy đề nghị này cho dịch vụ này.
Tiêu chuẩn
TTGDTQ-BM22.DV1

Có
Đăng ký dịch vụ thanh toán dư nợ thẻ tự động:
Không
Nếu có, vui lòng chọn thông tin tài khoản thanh toán trích nợ và tỷ lệ trích nợ:
Tài khoản yêu cầu mở mới tại giấy đề nghị này
Tài khoản khác số:
Tỷ lệ thanh toán:
Thanh toán tối thiểu
Thanh toán toàn bộ dư nợ
Mức thanh toán tối thiểu: 5% dư nợ cuối kỳ (tối thiểu 100.000 VND)
Địa chỉ nhận thẻ:
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ nhận Bản sao kê
Địa chỉ liên lạc
và thông báo khác (ngoài email):

Địa chỉ nơi làm việc
Địa chỉ nơi làm việc

CN/PGD Bản Việt
CN/PGD Bản Việt

IV. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP
Đi làm
Tên nơi làm việc:
Địa chỉ nơi làm việc:
Quy mô nơi làm việc:
Ngành nghề:

Kinh doanh

Từ 1-10 người
Bảo hiểm
Khác

Chức danh:
Hợp đồng lao động:
Tình trạng việc làm:

Từ 11-50 người
Vận tải
Truyền thông

Dưới 1 năm
Toàn thời gian

Điện thoại:
Từ 51-100 người
Trên 100 người
Du lịch, nhà hàng
Tài chính, ngân hàng

Phòng ban công tác:
Không xác định
Khác:
Không xác định
Khác:

Từ 1-3 năm
Bán thời gian

V. THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Thu nhập chính:
Thu nhập khác:
Tình trạng việc làm:

Khác

triệu đồng/tháng Chi tiêu bình quân

triệu đồng/tháng

triệu đồng/tháng Số người đang chu cấp tài chính:

Tiền mặt

Chuyển khoản qua Ngân hàng

VI. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
- Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin nêu tại Giấy đề nghị này là đúng, chính xác và không che giấu bất kỳ thông tin nào có ảnh hưởng đến sự chấp thuận Giấy đề
nghị này. Tôi/Chúng tôi đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào. Việc gửi Giấy đề nghị này không đảm bảo sự chấp thuận
của Ngân hàng và Ngân hàng cũng không có trách nhiệm trả lại bất kỳ giấy tờ nào.
- Tôi/Chúng tôi đồng ý nhận các thông tin giao dịch, thông báo, chương trình khuyến mãi thông qua các kênh SMS, email qua số điện thoại và địa chỉ email đăng ký
trên đây và trên các ứng dụng Mobile Banking, Zalo, các kênh khác của ngân hàng.
- Tôi/Chúng tôi đồng ý sử dụng thông tin số điện thoại di động cung cấp trong đơn này để để nhận mã OTP SMS cho dịch vụ xác thực giao dịch thẻ quốc tế và các
thông báo khác (nếu có). Tôi/Chúng tôi chấp thuận việc chấm dứt/thay đổi dịch vụ sẽ do Ngân hàng Bản Việt quyết định hoặc theo quy định của pháp luật.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả nội dung tại các bản Điều khoản & điều kiện phát hành, sử dụng thẻ tín dụng, đã được cung cấp bởi Ngân hàng
Bản Việt và cập nhật tại website https://vietcapitalbank.com.vn, đồng thời cũng hiểu rằng các điều khoản, điều kiện của Ngân hàng có thể được sửa đổi trong từng
thời kỳ bằng việc thông báo cho Tôi/Chúng tôi bằng phương thức mà Ngân hàng cho là phù hợp.
- Các bản Ðiều khoản & Ðiều kiện, Biểu phí, Giấy đề nghị này cũng như các bản ghi âm và bản sao kê giao dịch hàng tháng Ngân hàng gửi cho Tôi/Chúng tôi sau khi
chấp thuận Giấy đề nghị này sẽ tạo thành Hợp đồng sử dụng thẻ giữa Tôi/Chúng tôi và Ngân hàng.

VII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến hợp đồng này và/ hoặc từ các dịch vụ của Ngân hàng sẽ được giải quyết tại Trọng tài thương mại.
Ngày
Chủ thẻ phụ (ký & ghi rõ họ tên)
Chủ thẻ chính/Chủ tài khoản (ký & ghi rõ họ tên)
Chữ ký 2

Chữ ký 1

Chữ ký 1

PHẦN DÀNH CHO ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN
Ngày nhận hồ sơ:
Mã CTV/NV/CV:
Email:
Người giới thiệu:
ID No:
Số tài khoản:

NV/CV KD

(Ký & ghi rõ họ tên)

Chính sách cấp thẻ:
ĐTDĐ:
ĐTDĐ:
Email:

Giao dịch viên

(Ký & ghi rõ họ tên)

Trưởng Đơn vị

(Ký & ghi rõ họ tên)

Chữ ký 2

PHẦN DÀNH CHO ĐƠN VỊ CẤP THẺ
Ngày phê duyệt:

Chính sách cấp thẻ:
Triệu đồng

Hạn mức phê duyệt:
Bằng chữ:
Loại thẻ:
Thông tin khác:

Trưởng Đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu xác nhận)

TTGDTQ-BM22.DV1

