Ngày: ........../........../..........

PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
VPBANK BANKPLUS

Đề nghị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thực hiện yêu cầu đăng ký dịch vụ VPBank
Bankplus của tôi theo nội dung dưới đây
A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

-

Họ và tên:……………………………………………………………………...............................
Số CMND/ Hộ chiếu:………….…..Ngày cấp:………….…Nơi cấp:…………………………..
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………
Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………
Mã nhân viên giới thiệu (CIF):………………………………………………………………………….. ..
B. YÊU CẦU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VPBANK BANKPLUS

-

Số điện thoại di động đăng ký dịch vụ:…………………………………………..

-

Tài khoản đăng ký dịch vụ:………………………………………
XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG: Bằng việc ký vào Phiếu yêu cầu này:
1. Tôi xác nhận những thông tin trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác. Tôi đồng ý để Ngân
hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Ngân hàng có được.
2. Chữ ký của Tôi tại Phiếu yêu cầu này sẽ đồng thời là chữ ký mẫu mà Tôi/Chúng tôi sẽ sử dụng
trên các chứng từ giao dịch được thực hiện trực tiếp tại Trụ sở Ngân hàng. Trong trường hợp chữ
ký của Tôi/Chúng tôi theo Phiếu yêu cầu này khác với chữ ký đã đăng ký trước đó tại VPBank thì
chữ ký của Tôi/Chúng tôi tại Phiếu yêu cầu này sẽ là chữ ký có hiệu lực và được sử dụng để thay
thế cho các mẫu chữ ký khác đã đăng ký tại VPBank (nếu có) trên tất cả các chứng từ giao dịch
mà Tôi/Chúng tôi thực hiện trực tiếp tại Trụ sở Ngân hàng VPBank.
3. Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi xác nhận Dịch vụ VPBank Bankplus là một trong các dịch vụ
Ngân hàng điện tử của VPBank và xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý thực hiện đúng với các điều
kiện, điều khoản của Hợp đồng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử đã ký với Ngân hàng, bao gồm
cả những thay đổi sau này và cam kết tuân thủ và chịu sự rằng buộc bởi các quy định của Ngân
hàng liên quan tới các Chương trình, Sản phẩm, Thể lệ, Ưu đãi...mà Ngân hàng sẽ triển khai.
4. Phiếu yêu cầu này là một phần không tách rời của Hợp đồng sử dụng Dịch vụ Ngân hàng điện tử
đã ký với Ngân hàng.U
Ngày……tháng……năm…..
Khách hàng (Ký, ghi rõ họ tên)

C. DÀNH RIÊNG CHO NGÂN HÀNG
Người thực hiện

Người kiểm soát

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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