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

CAM KẾT CỦA ĐVCNT
Bằng việc ký Giấy ề nghị ăng ký và sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ này (“Giấy ề nghị”), Tôi/Chúng tôi:
1. Cam oan và xác nhận những thông tin ăng ký trên “Giấy ề nghị” là úng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về các thông tin ã cung cấp;
2. Cam kết tất cả các tài liệu, hồ sơ mà Chúng tôi cung cấp cho VPBank là úng sự thật và chính xác trên mọi
phương diện và không có thông tin nào ược che giấu hoặc làm sai lệch;
3. Đồng ý cung cấp, bổ sung tài liệu, hồ sơ cần thiết phục vụ cho việc ánh giá, thẩm ịnh theo yêu cầu từ VPBank;
4. Đồng ý ể VPBank xác thực thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà VPBank có ược;
5. Cho mục ích tuân thủ quy ịnh pháp luật; mục ích xây dựng, hoàn thiện, phát triển các sản phẩm, dịch vụ và
thực hiện các hoạt ộng kinh doanh, hoạt ộng hợp pháp khác của VPBank; và/hoặc mục ích tạo iều kiện ể
Tôi/Chúng tôi có thể tiếp cận và sử dụng a dạng các sản phẩm, dịch vụ do VPBank hoặc các bên liên quan, các
ối tác khác cung cấp, Tôi/Chúng tôi ồng ý rằng VPBank có thể sử dụng các thông tin của Tôi/Chúng tôi, thông
tin từ các văn bản, tài liệu do Tôi/Chúng tôi cung cấp và thông tin các giao dịch của Tôi/Chúng tôi tại VPBank ể
cung cấp cho (i) các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy ịnh của pháp luật; (ii) các ơn
vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, ánh giá tín nhiệm, kiểm toán; (iii) các công ty con, công ty liên
kết, công ty thành viên của VPBank; (iv) các ối tác kinh doanh, ối tác liên quan có hợp tác với VPBank ể phát
triển, cung cấp hoặc liên quan tới việc phát triển, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VPBank; (v) các ại lý, nhà
thầu hay các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ có ký kết hợp ồng, thỏa thuận với VPBank liên quan tới các hoạt
ộng của VPBank và/hoặc (vi) các bên liên quan khác mà VPBank thấy là cần thiết ể áp ứng, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của ĐVCNT;
6. Tôi/Chúng tôi sẽ thông báo cho VPBank ngay khi có bất kỳ thay ổi nào ối với thông tin mà Tôi/Chúng tôi ã
cung cấp cho VPBank và miễn trừ trách nhiệm của VPBank trong mọi trường hợp nếu Tôi/Chúng tôi chậm trễ trong
việc thông báo này;
7. Nhằm ảm bảo ược cung cấp thông tin kịp thời trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ của VPBank, bằng
việc khai báo các thông tin nêu trên và ký vào Giấy ề nghị này, Tôi/Chúng tôi xác nhận ồng ý nhận thông tin,
thông báo (bao gồm cả thông tin quảng cáo, khuyến mại) về các sản phẩm, dịch vụ, ưu ãi, chương trình, hoạt
ộng,… của VPBank thông qua tin nhắn, thư iện tử, cuộc gọi iện thoại và các phương tiện khác ược VPBank triển
khai từng thời kỳ. Nếu từ chối nhận các thông tin nêu trên, Tôi/Chúng tôi sẽ gọi ến hotline 1900545415 hoặc theo
các phương thức khác ược VPBank thông báo từng thời kỳ trên website chính thức của VPBank.
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COMMITMENT OF CUSTOMER
By signing this Application for registration of card payment service (“Application”), I/ We:
1. To commit and confirm that the information registered on the "Application" is true and to take full responsibility
before the law for the information provided;
2. To commit that all documents and records we provide to VPBank are true and accurate in all respects and no
information is concealed or falsified;
3. Agree to provide futher necessary documents and records to serve the appraisal at the request of VPBank;
4. Agree to let VPBank verify the above information from any information source that VPBank has;
5. For legal compliance purposes; the purpose of building, perfecting and developing products and services and
performing other business and lawful activities of VPBank; and/or for the purpose of facilitating me/us to access
and use a variety of products and services provided by VPBank or related parties and other partners, I/We agree
that VPBank may use my/our information, information from documents provided by me/us and information about
my/our transactions at VPBank to provide (i) the competent authorities request the provision of information in
accordance with the law; (ii) units with functions of providing credit information, credit assessment and auditing
services; (iii) subsidiaries, affiliated companies, member companies of VPBank; (iv) business partners and related
partners that cooperate with VPBank to develop, provide or relate to the development and provision of VPBank's
products and services; (v) agents, contractors or suppliers of goods and services that have entered into contracts
or agreements with VPBank related to VPBank's activities and/or (vi) other related parties that VPBank deemed
necessary to meet and protect the legitimate rights and interests of the customer;
6. I/We will notify VPBank as soon as there is any change to the information I/We have provided to VPBank and
release VPBank from liability in any case if I/We delay late in this announcement;
7. In order to ensure timely provision of information in the process of using VPBank's products/services, by declaring
the above information and signing this Application, I/We confirm that I/ We agree receive information and
announcements (including advertising and promotional information) about VPBank's products, services, incentives,
programs, activities, etc. via messages, emails, phone calls and other means deployed by VPBank from time to
time. If I/We refuse to receive the above information, I/We will call hotline 1900545415 or other methods as notified
by VPBank from time to time on VPBank's official website.
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