GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ
(Dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ)
KÍNH GỬI: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)
SỞ GIAO DỊCH/CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH:

Mã khách hàng:

I. PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng (Theo ĐKKD):
Số ĐKKD/Giấy chứng nhận đầu tư số:
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại liên hệ:

do Sở KH&ĐT

cấp ngày

Fax:

Email:

2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT – NGƯỜI ĐƯỢC DOANH NGHIỆP ỦY QUYỀN SỬ DỤNG THẺ CHÍNH (DƯỚI ĐÂY GỌI CHUNG LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG THẺ CHÍNH)
Họ tên:
Số CMND/Hộ chiếu:
Nghề nghiệp:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại liên hệ:

Ngày sinh:
Ngày cấp:

Giới tính:

Nam

Nữ

Nơi cấp
Chức vụ:

Email:

3.THÔNG TIN TÀI KHOẢN LIÊN KẾT VỚI THẺ
Số Tài khoản thanh toán:

Mở tại: VPBank -

4. ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ VỚI CÁC THÔNG TIN SAU
Đề nghị VPBank phát hành thẻ ghi nợ MasterCard
Tên in nổi trên thẻ của Doanh nghiệp (Tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu)
Tên in nổi trên thẻ của Người sử dụng Thẻ chính (Tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu)
Hạn mức giao dịch tháng đề nghị cấp cho Chủ thẻ chính:
Hình thức nhận Thẻ và PIN từ Ngân hàng:

Gửi đến địa chỉ Công ty

Tại quầy

Cán bộ nhân viên được ủy quyền nhận Thẻ và PIN từ Ngân hàng (trong trường hợp Doanh nghiệp đăng ký nhận Thẻ và Pin tại địa chỉ Công ty):
Họ tên:
Địa chỉ nhận Thẻ và PIN (là địa chỉ Công ty như nêu tại mục 1 ở trên):
Số CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ tạm trú:
Điện thoại liên hệ:
Email:
Đăng ký phát hành Thẻ phụ: Doanh nghiệp ủy quyền cho người có thông tin sau đây được sử dụng Thẻ phụ:
Họ tên:

Ngày sinh:

Giới tính:

Nam

Nữ

Tên in nổi trên thẻ (Tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu)
Số CMND/Hộ chiếu:
Địa chỉ thường trú:
Nghề nghiệp:
Địa chỉ tạm trú:
Điện thoại liên hệ:
Hạn mức thẻ đề nghị:
Hạn mức giao dịch tháng đề nghị cấp cho Chủ thẻ phụ:

Ngày cấp:

Nơi cấp
Chức vụ:
Email:
Bằng chữ:

Tất cả các thông tin của Quý khách đều được VPBank lưu trữ và bảo mật
5. CHỮ KÝ MẪU CỦA KHÁCH HÀNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỮ KÝ CHỦ PHẺ PHỤ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký và ghi rõ họ tên)

II. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
1.
2.
3.
4.

Chúng tôi cam đoan những thông tin đăng ký trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp.
Chúng tôi đồng ý để Ngân hàng xác thực thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Ngân hàng có được.
Chữ ký mẫu của Chúng tôi ở trên sẽ đồng thời là chữ ký mẫu mà Chúng tôi sử dụng trên các chứng từ giao dịch liên quan đến Thẻ được thực hiện trực tiếp tại Trụ sở Ngân hàng.
Bằng việc ký tên dưới đây, Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện tại Hợp đồng sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế và các đặc điểm, tính năng và
các quy định của Ngân hàng liên quan tới việc phát hành và sử dụng Thẻ, bao gồm cả những thay đổi sau này và cam kết tuân thủ và chịu sự rằng buộc bởi các quy định của Ngân
hàng và các chương trình, sản phẩm mà Ngân hàng sẽ triển khai.
Ngày ……...... tháng ……...... năm ……......
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

III. DÀNH CHO NGÂN HÀNG
VPBank đồng ý cung cấp cho khách hàng dịch vụ sau:
Phát hành Thẻ theo đề nghị của Khách hàng:
Mã khách hàng:

Ngày (Date) ....../....../............
Giao dịch viên (Teller)

Ngày (Date) ....../....../............
Kiểm soát viên

Ngày (Date) ....../....../............
Giám đốc CN/ PGD (Manager)

