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Website:www.vpbank.com.vn

PHỤ LỤC ĐĂNG KÝ/SỬA ĐỔI THÔNG TIN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS BANKING
Đính kèm Giấy đề nghị đăng ký dịch vụ do Khách hàng ký ngày
(“Giấy đề nghị”)
Chúng tôi đề nghị VPBank cho chúng tôi được đăng ký sử dụng dịch vụ/sửa đổi thông tin sử
dụng dịch vụ SMS Banking chi tiết như sau *:
STT

Số Tài khoản thanh
toán

Số điện thoại nhận biến động số dư

1

Đăng ký mới

Hủy bỏ

2

Đăng ký mới

Hủy bỏ

3

Đăng ký mới

Hủy bỏ

Đăng ký số Tài khoản thu phí:
Số Tài khoản thanh toán:
Tất cả các số Tài khoản thanh toán có đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking.
Chúng tôi đồng ý thanh toán tiền phí dịch vụ SMS Banking đồng thời ủy quyền cho VPBank tự
động trích tiền trên các Tài khoản thanh toán theo đăng ký của Chúng tôi nêu trên để thanh
toán phí dịch vụ SMS Banking theo quy định của VPBank.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIỂU
I. TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG
Mẫu biểu Áp dụng cho trường hợp Khách hàng có nhu cầu:
(i)

Đăng ký thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ SMS Baking; hoặc

(ii) Hủy bỏ thông tin sử dụng dịch vụ SMS Banking.
Mẫu biểu này chỉ được sử dụng là Phụ lục của Giấy đề nghị đăng ký dịch vụ.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Hướng dẫn Khách hàng lựa chọn và tích chính xác vào ô lựa chọn và đề nghị
VPBank thực hiện:
Tại cột: Số điện thoại nhận biến động số dư Khách hàng tích chọn
+ “Đăng ký mới” đối với trường hợp đăng ký mới/đăng ký bổ sung thêm số điện
thoại nhận biến động số dư; hoặc
+ “Hủy bỏ” đối với trường hợp hủy bỏ số điện thoại nhận biến động số dư.
2. Đăng ký số tài khoản thu phí:
-

Đối với Đăng ký mới dịch vụ: điền tài khoản thu phí.

-

Đối với Thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ: chỉ điền tài khoản thu phí mới (nếu
thay đổi).

III. CHỈNH SỬA MẪU BIỂU
Hạn chế sửa đổi, thêm, bớt nội dung tại mẫu biểu này. Trường hợp xét thấy cần
chỉnh sửa hoặc Khách hàng yêu cầu chỉnh sửa, Đơn vị thực hiện chỉnh sửa và phê
duyệt theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ.
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