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                                                                                                                                                                  Mẫu 01-i2b-DN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

______***______ 

 PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING (i2b)  
 

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) 

 Sở giao dịch/Chi nhánh/PGD…………………………………………………. 

I - THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Tên công ty:   
Tên viết tắt:   
Số ĐKKD:  
Mã số thuế:  
Số CIF:  
Trụ sở chính:   
Đại diện theo pháp luật:   
Email: Số ĐT: Số fax: 
Tài khoản đăng ký sử dụng i2b:  

II - THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NGƯỜI TRUY VẤN (áp dụng đối với Gói truy vấn) 
Người truy vấn 1 Người truy vấn 2  

Họ tên: Họ tên: 
Giới tính:   Giới tính:   
Số CMND/Hộ chiếu:  Số CMND/hộ chiếu:  
Điện thoại di động:   Điện thoại di động:  
Email :   Email :   
Đăng ký tên truy cập (Điền vào ô dưới) Đăng ký tên truy cập (Điền vào ô dưới) 

 

                
 

                

Chữ ký:  Chữ ký: 
 
 

III - THÔNG TIN VỀ NGƯỜI DUYỆT LỆNH, LẬP LỆNH (áp dụng đối với Gói tiêu chuẩn và Gói cao cấp) 
Người duyệt lệnh Người lập lệnh 

Họ tên: Họ tên: 
Giới tính:   Giới tính:   
Số CMND/hộ chiếu:  Số CMND/hộ chiếu:  
Điện thoại di động nhận 
OTP: 

 Điện thoại di động:  

Email :   Email:    
Đăng ký tên truy cập (Điền vào ô dưới) Đăng ký tên truy cập (Điền vào ô dưới) 

 

                
 

                

Chữ ký:  Chữ ký: 
 
 

Đăng ký Gói dịch vụ:      Gói truy vấn     Gói tiêu chuẩn     Gói cao cấp 
  
Đăng ký Hạn mức giao dịch1:       Hạng AA      Hạng AAA 

                                                
1 Giá trị “hạn mức ngày” và “hạn mức một lần giao dịch” sẽ  thay đổi tùy từng thời điểm áp dụng và được thông báo trên website của VPBank. 
Lưu ý: Tên truy cập i2b của Người truy vấn, Người duyệt lệnh, Lập lệnh chỉ được cấp 1 lần và là các ký tự số hoặc chữ viết liền không khoảng trắng, 
không chứa ký tự đặc biệt và không bắt đầu bằng số, không trùng với các tên truy cập của các Khách hàng khác đã tồn tại trên i2b - nhân viên giao 
dịch sẽ kiểm tra cho Khách hàng. 
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PHẦN DÀNH CHO VPBANK 

VPBank chấp nhận việc đăng ký thông tin này của Khách hàng kể từ 
ngày:____/_____/_________ 
Mã Khách hàng:  

         

Tên truy cập của Người duyệt lệnh: 

                

Tên truy cập của Người lập lệnh: 

                

Tên truy cập của Người truy vấn 1: 

                

Tên truy cập của Người truy vấn 2: 

                

Phương thức nhận Mật khẩu truy cập lần đầu, thông tin kích hoạt sử dụng 
dịch vụ i2b và nhận mã bí mật (OTP) thực hiện theo đúng đăng ký của 
Khách hàng. 

Ngày ....... tháng ..... năm .......... 
Giao dịch viên 

 
 
 
 
 

Kiểm soát viên 
 
 
 
 
 

Bộ phận quản trị i2b 
Thực hiện cấp mật khẩu lần đầu 
hồi:.......h.....ngày....../........./.......... 

 

  Cam kết của Khách hàng: 

1. Đảm bảo các thông tin cung cấp cho VPBank là đầy đủ và chính xác, đồng thời có nghĩa 
vụ cập nhật và thông báo cho VPBank những thay đổi về thông tin đã đăng ký.  

2. Tự chịu trách nhiệm sử dụng và có nghĩa vụ quản lý, bảo mật tên truy cập, mật khẩu, mã 
bí mật OTP và các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng dịch vụ i2b của chính 
Khách hàng. 

3. Chịu trách nhiệm vô điều kiện với các giao dịch qua i2b được lập bởi Tên truy cập, mật 
khẩu, mã bí mật OTP mà VPBank đã cung cấp cho Khách hàng, chịu trách nhiệm về 
mọi thiệt hại xảy ra do tên truy cập, mật khẩu và hoặc mã bí mật OTP bị lộ, bị đánh cắp, 
bị lợi dụng vì bất kỳ lý do gì. 

4. Tự chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin và nội dung thanh toán của Khách hàng 
trên hệ thống i2b. Nội dung thanh toán không được trái pháp luật và trái đạo đức, thuần 
phong mỹ tục. Trường hợp nếu phát hiện ra sai lệch về thông tin, thanh toán hoặc hiện 
tượng vi phạm pháp luật trong việc sử dụng hệ thống i2b thì Khách hàng có nghĩa vụ 
thông báo ngay lập tức với VPBank. VPBank không phải chịu trách nhiệm đối với 
những giao dịch đã thực hiện trước khi nhận được thông báo của Khách hàng về sự sai 
lệch thông tin, thanh toán hoặc hiện tượng vi phạm pháp luật đó. 

5. Thực hiện các giao dịch trong hạn mức quy định của VPBank và luôn đảm bảo có đủ 
tiền trong tài khoản thanh toán khi các giao dịch chuyển tiền được VPBank xử lý. 

6. Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì trong trường hợp VPBank chấm dứt việc cung 
cấp dịch vụ i2b cho khách hàng do lỗi phát sinh từ phía khách hàng hoặc VPBank đơn 
phương xét thấy cần thiết chấm dứt cung cấp dịch vụ. 

7. Khách hàng có nghĩa vụ thông báo ngay cho Ban dịch vụ Khách hàng VPBank để được 
hướng dẫn xử lý nếu Khách hàng không thể truy cập hệ thống i2b, nghi ngờ mật khẩu bị 
lộ, quên mật khẩu hay phát hiện ra bất kỳ một vấn đề bất thường nào, các sự cố về mặt 
nghiệp vụ hoặc kỹ thuật liên quan đến sự an toàn của hệ thống i2b. 

8. VPbank không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại mất mát mà Khách hàng phải 
chịu phát sinh do lỗi của Khách hàng hoặc do Khách hàng không thực hiện đúng hướng 
dẫn của VPBank hoặc do hệ thống không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách 
hàng hoặc do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của VPBank bao 
gồm nhưng không giới hạn các trường hợp rủi ro xảy ra do hệ thống xử lý, hệ thống 
truyền tin, kỹ thuật ... bị trục trặc hoặc vì bất cứ lý do nào khác. 

9. Thanh toán đầy đủ cho VPBank các khoản phí theo quy định của VPBank và các khoản 
nợ phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ i2b. Bằng văn 
bản này, ủy quyền không hủy ngang cho VPBank được trích nợ từ bất kỳ tài khoản nào 
của Khách hàng mở tại VPBank để thu phí dịch vụ theo biểu phí dịch vụ của VPBank. 

10. Thực thi các nghĩa vụ của Khách hàng theo quy định sử dụng dịch vụ i2b của VPBank 
và theo quy định của Pháp luật có liên quan. 

11. Cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý về Biểu phí và các quy định sử dụng dịch vụ i2b hiện 
hành của VPBank, và cam kết tuân thủ đúng các quy định này./ 

…, ngày … tháng… năm… 
 ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG   

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

 


