
 

Trang 1 / 5 
 

1Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) - Chi nhánh/PGD………………………………  

 

 

 
Tên Doanh nghiệp * ................................................................................................................................................................  

Tên viết tắt ...............................................................................................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp * .............................................................................................................................................................  

Ngày cấp ………………… Nơi cấp ………...................Đăng ký thay đổi lần thứ …………. ngày …/…./…… ..........  

Mã số thuế *  ...........................................................................................................................................................................  

Số CIF * ...................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ đăng ký * .....................................................................................................................................................................  

Số điện thoại ...................................... ………………………………….. Số fax ...................................................................   

Địa chỉ trang Web .............................  ..............................................  ......................................................................................   

Số tài khoản * ………………………….. Tại VPBank . ........................................................................................................  

Đại diện: * Ông/Bà  .................................................................................................................................................................  

Theo Văn bản ủy quyền số ………………….. ký ngày ……../……./….. bởi ............................................................................... 1 

 

Họ và Tên * …………………………………………… 

Chức danh * …………………………………………… 

Phòng ban……………………………………………. 

Số CMTND/HC/Thẻ CCCD *………………… nơi cấp 
…………. …..….. ngày cấp …………………….……… 

Số điện thoại …………………………………… 

Số fax:…………………………………………………… 

Email giao dịch *:…………………………….………… 

Họ và Tên * ……………………………..……………… 

Chức danh * ……………….…………………………… 

Phòng ban…………..………………………………….. 

Số CMTND/HC/Thẻ CCCD *………………… nơi cấp 
…………. …..….. ngày cấp …………………….……… 

Số điện thoại * …………………………………………… 

Số fax:…………………………………………………… 

Email giao dịch *:…………………………….………… 

                                                 
1 Chỉ điền nội dung này nếu Đại diện ký là Đại diện theo ủy quyền. 
 

Lưu ý (Notes): 

1. Vui lòng sử dụng chữ IN HOA khi viết tên, và gạch chéo những phần không dùng đến. 
Nếu quý Doanh nghiệp có nhu cầu trợ giúp, xin liên hệ đường dây nóng dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp số 1900 545 415 hoặc (84) 
39 288 880, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ đến 17 giờ, hoặc thứ 7, từ 8 giờ đến 12 giờ. 

2. Đơn đăng ký dịch vụ sẽ không có hiệu lực nếu không được đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp vào tất cả các trang. 
 

A. PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 

I. Thông Tin Khách Hàng  

II.Thông Tin Cán bộ đầu mối giao dịch của Khách Hàng và Địa chỉ email giao dịch của Khách Hàng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA EMAIL
Số: …………/EMAIL/ VPBank - ……….
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Thông tin Đại diện theo pháp luật 

Họ và tên* : ..............................................................................................................................................................................  

Chức danh  *: ..........................................................................................................................................................................  

Số CMTND/HC/Thẻ CCCD *: ……..……..…………….. Ngày cấp *: ...............................................................................  

Nơi cấp *: .................................................................................................................................................................................  

Số điện thoại di động  *: .........................................................................................................................................................  

Địa chỉ Email *:  ......................................................................................................................................................................  

Thông tin Người được Đại diện theo pháp luật ủy quyền: 

Họ và tên* : ..............................................................................................................................................................................  

Chức danh *: ...........................................................................................................................................................................  

Số CMTND/HC/Thẻ CCCD *: ……..……..…………….. Ngày cấp *: ...............................................................................  

Nơi cấp *: .................................................................................................................................................................................  

Số điện thoại  *: .......................................................................................................................................................................  

Địa chỉ Email *:  ......................................................................................................................................................................  

.  

Số hiệu của Giấy chứng nhận chứng thư số*: ......................................................................................................................  

Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số*:  .......................................................................................................  

Tên Khách hàng (Tên thuê bao) *:  .......................................................................................................................................  

Thông tin của Khách Hàng (Subject DN) *: ........................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

Thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số (Issuer DN)*: ................................................................................  

. .................................................................................................................................................................................................  

Thời hạn có hiệu lực*:  ...........................................................................................................................................................  

Số Serial (Serial Number) *:  .................................................................................................................................................  

Ngày cấp*:  ..............................................................................................................................................................................  

 

 Giao dịch chuyển tiền trong nước: Ủy nhiệm chi, Lệnh chuyển tiền trong nước. 

 Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn: Hợp đồng, phụ lục hợp đồng tiền gửi, công văn tất toán trước hạn, chỉ dẫn thanh toán. 

 Giao dịch tín dụng bao gồm: 

Giao dịch cho vay: Giấy đề nghị vay vốn, Giấy đề nghị giải ngân, Hợp đồng tín dụng và các phụ lục, Khế ước 

nhận nợ, Chứng từ nhận nợ: Ủy nhiệm chi và lệnh chuyển tiền, Giấy đề nghị trả nợ trước hạn. 

III. Thông tin Đại diện theo pháp luật  Người được Đại diện theo pháp luật ủy quyền 

IV. Thông Tin Giấy chứng nhận chứng thư số*  

V. Thông tin loại giao dịch, chứng từ đăng ký giao dịch qua email, được hiểu bao gồm cả các chứng từ, 

hồ sơ bắt buộc khác theo quy định của VPBank tương ứng với mỗi giao dịch cụ thể mà Khách Hàng 

đăng ký dưới đây (Vui lòng tích vào ô đối với vào các giao dịch, chứng từ mà Khách Hàng đăng ký giao 

dịch qua email với VPBank) * 

Lưu ý 
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Giao dịch bảo lãnh: Đề nghị phát hành bảo lãnh, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các phụ lục, Giấy đề nghị sửa 

đổi bảo lãnh, Giấy đề nghị hủy/ giải tỏa bảo lãnh. 

Giao dịch chiết khấu: Đề nghị chiết khấu/ Đề nghị kiêm hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng/ phụ lục hợp đồng 

chiết khấu. 

Giao dịch Thư tín dụng: Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng, Giấy đề nghị sửa đổi thư tín dụng, Giấy đề nghị 

ký hậu vận đơn/Phát hành bảo lãnh nhận hàng/Ủy quyền nhận hàng;Giấy đề nghị/cam kết thanh toán thư tín dụng; 

Giấy đề nghị hủy L/C nhập khẩu, Thư yêu cầu thanh toán chứng từ hàng xuất, các văn bản xác nhận với VPBank. 

 Giao dịch mua bán ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế: Lệnh chuyển tiền quốc tế, Đề nghị giao dịch ngoại tệ, Hợp 

đồng giao dịch ngoại tệ, Phụ lục Hợp đồng giao dịch ngoại tệ, Lệnh chuyển tiền quốc tế kiêm đề nghị mua bán ngoại 

tệ, Xác nhận giao dịch. 

 Dịch vụ nhờ thu xuất/ nhập khẩu: Thư yêu cầu thanh toán chứng từ hàng xuất, các văn bản xác nhận với VPBank. 

 

 

Loại Giao dịch  

 

Hạn mức giao dịch qua email/ lần giao dịch (VND hoặc ngoại tệ quy 

đổi tương đương) *  

Bằng số  Bằng chữ  

Giao dịch chuyển tiền trong nước   

Giao dịch chuyển tiền quốc tế   

Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn    

Giao dịch tín dụng    

Giao dịch mua bán ngoại tệ    

Giao dịch nhờ thu xuất/ nhập khẩu   

 

Phương án 1: Đồng ý để VPBank tiếp tục thực hiện giao dịch đối với các giao dịch đề nghị tại Chứng từ bản scan theo đúng 

thỏa thuận tại Hợp đồng Dịch vụ giao dịch qua emai và quy định của VPBank.  

Phương án 2: Đồng ý cho VPBank từ chối thực hiện giao dịch đối với các giao dịch đề nghị tại Chứng từ bản scan mà Cán 

bộ đầu mối của VPBank không liên hệ được qua điện thoại/ email với Chúng tôi. 

Đăng ký của Khách Hàng (ghi rõ phương án 1 hoặc phương án 2): ……………………………………………………… 

 

1. Chúng tôi đồng ý sử dụng Dịch vụ giao dịch qua email và tuân thủ các quy định về Dịch vụ giao dịch qua email của 

VPBank và của pháp luật có liên quan trong từng thời kỳ; 

2. Chúng tôi đã nhận được, đã đọc và đồng ý với các điều kiện, điều khoản trong Hợp đồng Dịch vụ giao dịch qua email, 

bao gồm cả biểu phí sử dụng dịch vụ giao dịch qua email của VPBank. Chúng tôi hiểu rằng quy định về Dịch vụ giao 

dịch qua email và Biểu phí dịch vụ do VPBank cung cấp có thể được thay đổi trong từng thời kỳ và những thay đổi này 

sẽ ràng buộc Chúng tôi. Chúng tôi đồng ý rằng VPBank có thể thông báo cho Chúng tôi về những thay đổi này qua 

website của VPBank hoặc bằng phương thức khác mà VPBank cho là phù hợp. 

3. Chúng tôi cam kết rằng:  

VI. Hạn mức giao dịch qua email / từng lần giao dịch * 

(Vui lòng điền hạn mức giao dịch đối với từng loại giao dịch đã đăng ký tại Mục V vào bảng dưới đây, 

lưu ý Khách hàng phân khúc SME tối đa: 1 tỷ VND hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương, các phân khúc 

khách hàng còn lại tối đa: 20 tỷ VND hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương ) 

 

VII. Đăng ký phương án xử lý trong trường hợp cán bộ đầu mối của VPBank không liên hệ được với 

Chúng tôi đối với các giao dịch xác nhận qua điện thoại theo quy định tại Hợp đồng Dịch vụ giao dịch 

qua email * 

VII. Cam Kết Của Khách Hàng  
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a) Chúng tôi sẽ thông báo cho VPBank ngay khi có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà chúng tôi đã cung cấp và 

đăng ký với VPBank, trước khi VPBank nhận được và chấp thuận thông tin thay đổi của chúng tôi thì mọi chứng 

từ/ giao dịch qua email được VPBank chấp thuận thực hiện trên cơ sở các thông tin đã đăng ký tại VPBank sẽ có 

giá trị pháp lý ràng buộc với Chúng tôi. VPBank được miễn trừ trách nhiệm trong mọi trường hợp nếu Chúng tôi 

chậm trễ trong việc thông báo và/hoặc đăng ký thay đổi thông tin liên quan đến giao dịch qua emai tới VPBank; 

b) Tự chịu trách nhiệm sử dụng và có nghĩa vụ quản lý, bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các thông tin khác liên quan 

đến quyền sử dụng các email giao dịch của Khách Hàng đăng ký tại Đơn này của Chúng tôi;  

c) Thực hiện các giao dịch trong hạn mức quy định của VPBank; 

d) VPBank không phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại mất mát mà chúng tôi phải chịu phát sinh do lỗi của 

chúng tôi hoặc do chúng tôi không thực hiện đúng hướng dẫn của VPBank hoặc do hệ thống email của chúng tôi 

bị đột nhập, xâm nhập trái phép, bị đánh cắp …  hoặc do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát 

của VPBank bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp rủi ro xảy ra do hệ thống xử lý, hệ thống truyền 

tin, kỹ thuật… bị trục trặc hoặc vì bất cứ lý do nào khác; 

e) Thanh toán đầy đủ cho VPBank các khoản phí theo quy định của VPBank và các khoản nợ phát sinh dưới bất kỳ 

hình thức nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giao dịch qua email. Bằng văn bản này, chúng tôi ủy quyền không 

hủy ngang cho VPBank được trích nợ từ bất kỳ tài khoản, hợp đồng tiền gửi nào của chúng tôi mở tại VPBank để 

thu phí dịch vụ theo biểu phí dịch vụ của VPBank. 

f) Thực thi các nghĩa vụ của Chúng tôi theo quy định sử dụng dịch vụ giao dịch qua email của pháp luật có liên quan; 

g) Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì trong trường hợp VPBank chấm dứt việc cung cấp dịch vụ giao dịch qua 

email cho Khách hàng do lỗi phát sinh từ phía chúng tôi hoặc VPBank đơn phương xét thấy cần thiết chấm dứt 

cung cấp dịch vụ theo quy định/chính sách của VPBank; 

h) Tự chịu trách nhiệm và đảm bảo các chứng từ cung cấp qua email là chính xác, chân thực, đầy đủ theo quy định 

của VPBank, quy định của pháp luật và hoàn toàn khớp đúng với chứng từ gốc. 

4. Đơn này (bao gồm cả phần B – Phần Dành cho VPBank) được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, 

Khách Hàng và VPBank mỗi bên giữ 01 (một) bản để làm cơ sở thực hiện. 

                                                                                                                         Ngày …../…../………… 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chủ tài khoản 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên trong 

trường hợp không phải là Đại diện 

Khách Hàng) 

 

 

 

 

 

Đại diện Khách Hàng2 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPBank chấp thuận đăng ký thông tin sử dụng dịch vụ giao dịch qua email theo Đơn đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch 

qua email số ……….. Email/VPBank - …………………..  của Khách hàng. Các nội dung chưa quy định tại Đơn này sẽ 

thực hiện theo Hợp đồng Dịch vụ giao dịch qua email ký kết giữa Khách Hàng và VPBank. 

                                                 
2 Đại diện theo pháp luật hoặc Người được đại diện theo PL ủy quyền 

B. PHẦN DÀNH CHO VPBANK 
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Ngày nhận …..h ….. ngày ….. / …….. / …….. 

Mã Khách hàng ………………………………………………………………………………………………………… 

Thông tin Cán bộ quản lý Khách hàng: Ông/bà: …………………………………………………………. 

Phòng/ ban: …………………….  Email: ……………………………            Số điện thoại: …………………………. 

 

Họ và Tên  * …………………………………………… 

Chức danh * …………………………………………… 

Phòng ban ……………………………………………. 

Số điện thoại * ………………………………………… 

Số fax:…………………………………………………… 

Email giao dịch *:…………………………….………… 

Họ và Tên*  ……………………………..……………… 

Chức danh * ……………….…………………………… 

Phòng ban…………..………………………………….. 

Số điện thoại * …………………………………………… 

Số fax:…………………………………………………… 

Email giao dịch *:…………………………….………… 

Chuyên viên DVKH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Kiểm soát viên 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

GĐ/ Phó giám đốc TT DVKH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

 

Thông Tin Cán bộ đầu mối giao dịch của VPBank và Địa chỉ email giao dịch của VPBank  


