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GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA/CHẤM DỨT THAM GIA GÓI SẢN PHẨM VPBANK 

PRIME DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

Kính gửi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh/PGD ……(VPBank) 

Tên Khách hàng: 

Ngày sinh:  Quốc tịch:      Giới tính:  

Số CMND/HC/Thẻ CCCD:   Ngày cấp:  Nơi cấp: 

Địa chỉ liên lạc:  

Điện thoại di động:    Điện thoại nhà riêng: 

Trên cơ sở đã được tư vấn về Gói sản phẩm VPBank Prime (“Gói sản phẩm”) do VPBank 

cung cấp bao gồm các sản phẩm sau đây: (i) Tài khoản thanh toán; (ii) Thẻ ghi nợ quốc tế 

VPBank Visa Prime Platinum Debit1; (iii) Dịch vụ ngân hàng điện tử (VPBank Online).  

Bằng văn bản này, Tôi đề nghị được: 

 Đăng ký tham gia Gói sản phẩm VPBank Prime dành cho Khách hàng cá nhân. 

 Chấm dứt tham gia Gói sản phẩm VPBank Prime dành cho Khách hàng cá nhân. 

Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi xác nhận và cam kết rằng: 

1. Các thông tin Tôi cung cấp tại Giấy Đăng ký này là chính xác, cập nhật, đầy đủ và 

đồng ý để VPBank xác thực các thông tin này bất kỳ nguồn thông tin nào mà VPBank 

có được. 

2. Đã được tư vấn và cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của Gói sản 

phẩm trước khi ký tên dưới đây và đồng ý tham gia/chấm dứt tham gia Gói sản phẩm 

này. Các đặc điểm và thông tin chi tiết về Gói sản phẩm theo quy định của VPBank 

từng thời kỳ. 

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của VPBank về việc tham gia/chấm dứt tham gia Gói 

sản phẩm và các nghĩa vụ tài chính liên quan (nếu có), đồng thời chịu trách nhiệm về 

mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của 

VPBank. 

4. Thực hiện các trách nhiệm khác theo từng hợp đồng, văn bản thỏa thuận giữa Tôi và 

VPBank đối với các sản phẩm trong Gói sản phẩm mà tôi tham gia và theo quy định 

của VPBank từng thời kỳ. 

5. Trường hợp chấm dứt tham gia Gói sản phẩm, nếu tôi có nhu cầu tiếp tục duy trì một, 

một số sản phẩm trong Gói sản phẩm và được VPBank chấp nhận, tôi đồng ý áp dụng 

theo chính sách sản phẩm thông thường của VPBank trong từng thời kỳ mà không  

được tiếp tục áp dụng các chính sách theo Gói sản phẩm, trừ trường hợp VPBank có 

quy định khác. 

 …… Ngày… tháng….năm….. 

Khách hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

                                                 
1 Đơn vị chủ động điền tên thẻ khác (nếu có) theo Hướng dẫn của Trung tâm Phân khúc Mass AF và Sản phẩm 

huy động – Khối Khách hàng cá nhân từng thời kỳ. 


