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Hội Sở chính 
Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: (84.24) 39288869      Fax: (84.24) 39288867 
Swift: VPBKVNVX      Website:www.vpbank.com.vn 

PHỤ LỤC ĐĂNG KÝ MỞ THÊM TÀI KHOẢN THANH TOÁN 
Đính kèm Giấy đề nghị đăng ký dịch vụ do Khách hàng ký ngày (“Giấy đề nghị”) 

A. PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Đề nghị VPBank mở thêm cho Chúng tôi (các) Tài khoản thanh toán mới sau:

STT Loại tài khoản Tên tài khoản Loại tiền Ghi chú 

1. 

2. 

1. Bằng việc ký vào Giấy đề nghị và Phụ lục này, Chúng tôi xác nhận (những) Tài khoản thanh 
toán mới này và Tài khoản thanh toán hiện có của Chúng tôi tại VPBank được quản lý, sử dụng 
theo Thỏa thuận về mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tài khoản số                                 giữa 
VPBank và Chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản 
thanh toán, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và 
sử dụng tài khoản thanh toán, Giấy đề nghị đăng ký kiêm hợp đồng sử dụng dịch vụ,…) (sau đây 
gọi chung là “Hợp đồng mở TKTT ban đầu”), bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
a. Thông tin về Chủ tài khoản, Đại diện theo pháp luật của Chủ tài khoản, Đại diện theo ủy

quyền của Chủ tài khoản (nếu có), Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán, Người được ủy quyền
của Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có); và

b. Phương thức ủy quyền; Người được ủy quyền, nội dung, thời hạn, phạm vi ủy quyền của Chủ
tài khoản, Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán; nguyên tắc sử dụng mẫu dấu, mẫu chữ ký sử
dụng Tài khoản thanh toán; và

c. Các dịch vụ tài khoản yêu cầu; và
d. Các quyền, nghĩa vụ của Chúng tôi và điều kiện, điều khoản khác theo Hợp đồng mở TKTT

ban đầu.
2. Chúng tôi cam kết đã hiểu rõ mục đích, phạm vi và nguyên tắc sử dụng của Tài khoản thanh 

toán được mở tại VPBank và cam kết bổ sung hồ sơ mở và sử dụng Tài khoản thanh toán theo 
đúng yêu cầu của VPBank.

3. Giấy đề nghị và Phụ lục này, Hợp đồng mở TKTT ban đầu sẽ ràng buộc trách nhiệm, quyền và 
nghĩa vụ của Chúng tôi liên quan đến việc mở và sử dụng Tài khoản thanh toán mới của Chúng 
tôi tại VPBank.

4. Giấy đề nghị và Phụ lục này là một phần không tách rời của Hợp đồng mở TKTT ban đầu.

B. PHẦN DÀNH CHO VPBANK
Chấp thuận mở (các) Tài khoản thanh toán sau cho Khách hàng.
Loại tài khoản: …………………………..……  Loại tiền: …………………………………………………………… 
Số tài khoản: ………………………..…………  Ngày bắt đầu hoạt động: ……………….………… 
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