GIẤY ĐĂNG KÝ KIÊM HỢP ĐỒNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN,
VAY KINH DOANH CÁ NHÂN, MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN, PHÁT HÀNH
VÀ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
Số: ……………………………. …………….
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – …………………………………………………
Mã số doanh nghiệp: 0100233583 - …………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
Ngày:……………………………...
I.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (thông tin dấu (*) là bắt buộc)

Họ và tên*:
Nam

Nữ

Đối tượng*:

Cư trú

Không cư trú

Ngày sinh*:

_______/_______/____________

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước
công dân

_____________________________
Ngày cấp*:___/___/_____ Nơi cấp*:______________________

Thị thực nhập cảnh (dành cho người
nước ngoài, người không quốc tịch,
người có từ 2 quốc tịch trở lên)*:

_____________________________
Ngày cấp*:___/___/_____ Nơi cấp*:______________________
Ngày hết hạn thị thực*: ___/___/_____

Địa chỉ thường trú*:

_______________________ Phường/Xã: __________________
Quận/Huyện: __________________Tỉnh/TP: _______________

Giới tính*:
Quốc tịch
(Khách hàng liệt kê đầy đủ tên các quốc
gia mà Khách hàng mang quốc tịch)*:

Địa chỉ cư trú tại nước ngoài (dành cho
người nước ngoài, người không quốc
tịch, người có từ 2 quốc tịch trở lên)*:
Địa chỉ nơi ở hiện tại*:

_______________________ Phường/Xã: __________________
Quận/Huyện: __________________Tỉnh/TP: _______________

Thời gian cư trú tại địa chỉ hiện tại
(Từ năm)*:
Điện thoại di động*:
Điện thoại cố định:
Email*:
Tình trạng hôn nhân*:

Độc thân
Đã kết hôn
Khác (xin ghi rõ):________________

Trình độ học vấn*:

Trung học
Cao đẳng/Đại học Sau Đại học
Khác (xin ghi rõ): ________________
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Tự doanh:
 Thời trang
 Đồ gia dụng
 Điện máy
 Vật liệu
 Khác:__________

Hình thức công việc/nghề nghiệp*:

Chuyên môn:
 Bác sĩ
 Giáo viên
 Công an
 Bộ đội
 Khác:_________

Chức vụ*:

Mục đích của Khách hàng trong mối
quan hệ với VPBank*

 Nhận lương Thanh toán, chuyển tiền, kinh doanh trong
nước
 Thanh toán, chuyển tiền, kinh doanh quốc tế
 Quản lý dòng tiền 
 Khác

ục đích khác phục vụ đời số

 Không
 Có, vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu
Khách hàng có chủ sở hữu hưởng lợi
khác không?*
VPBank
Chủ sở hữu hưởng lợi khác gồm các cá nhân:(i) chi phối hoạt động, thụ hưởng của tài khoản, giao dịch,
(ii) ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng, (iii) có quyền chi phối cá nhân hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền
cho Khách hàng.
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH*:
Tên cơ sở kinh doanh:
Giấy chứng nhận ĐKKD:

_____________________________
Ngày cấp:___/___/_____ Nơi cấp:__________________________

Mã số thuế:
Địa chỉ cơ sở kinh doanh:

Địa chỉ hộ khẩu
Địa chỉ hiện tại đang sinh sống
Khác (xin ghi rõ):_________________________________

Ngành kinh doanh:

Sản xuất
Thương mại
Dịch vụ
Tiểu thủ công nghiệp Khác (xin ghi rõ): ________________

Mặt hàng kinh doanh:
Tổng số năm kinh nghiệm kinh
doanh:
Số năm kinh nghiệm kinh doanh
ngành nghề hiện tại:
Tình trạng sở hữu cơ sở kinh
doanh:

Sở hữu
Mua trả góp Thuê
Khác (xin ghi rõ): ________________

Cơ sở kinh doanh được thành lập
khi nào:
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN*
Tổng nhu cầu vốn cần sử dụng:
Vốn tự có và vốn vay khác:
Số tiền đề nghị vay tại VPBank (VND):

Bằng số: ________________________________________
Bằng chữ: _______________________________________

Phương án, dự án thực hiện hoạt động
kinh doanh (chỉ áp dụng cho nhu cầu
vốn phục vụ kinh doanh):
A. Doanh thu dự kiến
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B. Tổng chi phí dự kiến
C. Lợi nhuận dự kiến (A – B)
Mục đích sử dụng vốn:

Như nêu tại Mục III Giấy Đăng ký này

Thời gian sử dụng vốn:
Nguồn trả nợ:

Theo thông tin chi tiết dưới đây

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NGUỒN TRẢ NỢ HÀNG THÁNG *
STT

KHOẢN MỤC

SỐ TIỀN (ĐVT: ĐỒNG)

A

Doanh thu

B

Tổng chi phí từ hoạt động kinh doanh
(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)

B.1

Giá vốn hàng bán

B.2

Chi phí nhân công

B.3

Chi phí thuê mặt bằng

B.4

Chi phí điện, nước, thuế

B.5

Chi phí khác

C

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh (A-B)

D

Thu nhập ròng khác

E

Tổng chi phí cá nhân (E.1+E.2+E.3+E.4+E.5)

E.1

Chi phí sinh hoạt

E.2

Chi phí giáo dục

E.3

Chi phí đi lại

E.4

Chi phí thuê nhà ở

E.5

Chi phí khác

F

Tổng thu nhập ròng (C+D-E)

G

Tổng nghĩa vụ trả nợ hiện tại của KH tại các TCTD
(G.1+G.2)

G.1

Nghĩa vụ trả nợ hiện tại của KH tại VPBank

G.2

Nghĩa vụ trả nợ tại các TCTD khác

H

Lợi nhuận giữ lại (F-G)

TÌNH HÌNH QUAN HỆ VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (BAO GỒM VPBANK)*:
Tên TCTD

Mục đích vay

Dư nợ vay

Ngày vay

Ngày đến hạn

Trả gốc lãi hàng tháng

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỒNG VAY (NẾU CÓ) – KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒNG CHỦ TÀI KHOẢN1:
Chi tiết tại Tờ khai thông tin người đồng vay đính kèm Giấy Đăng ký này.

1 Áp

dụng trong trường hợp có người đồng vay
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THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ KHI KHÔNG LIÊN HỆ ĐƯỢC VỚI KHÁCH HÀNG*:
Họ & tên:
Số điện thoại:
Mối quan hệ:
THÔNG TIN FATCA CỦA KHÁCH HÀNG:
Quý Khách hàng có thuộc một trong  Không
các đối tượng sau không*: (1) Công  Có, vui lòng cung cấp mã số thuế Hoa Kỳ
dân Hoa Kỳ hoặc (2) Được cấp thẻ U.S. TIN:
thường trú nhân (thẻ xanh) của Hoa
Kỳ hoặc (3) Đối tượng cư trú của Hoa
Kỳ2
Số điện thoại và email được đăng ký ở mục Thông tin khách hàng sẽ là số điện thoại và email mặc định
cho giao dịch Ngân hàng điện tử (Điện thoại/email để nhận OTP, mật khẩu truy cập lần đầu và các
thông tin kích hoạt, thông tin ngân hàng).
OTP là mật khẩu truy cập được sử dụng một lần cho mỗi giao dịch ngân hàng điện tử phát sinh. Trước
mỗi lần Khách hàng thực hiện giao dịch, hệ thống của VPBank sẽ tự động gửi OTP qua địa chỉ thư điện
tử hoặc tin nhắn SMS tới số điện thoại di động mà Khách hàng đã đăng ký với VPBank.
II. THÔNG TIN GIA ĐÌNH
Họ và tên đầy đủ vợ/chồng (nếu có) *:
Năm sinh*:
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước
công dân*:

_____________________________
Ngày cấp*:___/___/_____ Nơi cấp*:_________

Điện thoại di động*:
Hình thức công việc của vợ/chồng:
Số người phụ thuộc:
III. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
Phương thức vay vốn

Vay từng lần

Số tiền vay(VND)

Bằng số: ________________________________________
Bằng chữ: _______________________________________

Mục đích vay vốn:
 Tiêu dùng từng lần:

 Mua ôtô  Mua BĐS  Xây mới nhà  Sửa chữa nhà
 Chữa bệnh  Du lịch
 Cưới hỏi
 Mua đồ gia dụng
 Du học
Khác:_______
________________________________________________
Mã ngành kinh tế 3:
_________________________________________

Số tiền vay tiêu dùng:

Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ được hiểu là cá nhân không có quốc tịch Hoa Kỳ và thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) của Hoa Kỳ
nhưng có sự hiện diện vật lý tại Hoa Kỳ ít nhất (i) 31 ngày trong năm hiện tại và (ii) 183 ngày trong giai đoạn 03 năm, bao gồm
năm hiện tại và 02 năm liền kề trước đó (số ngày năm hiện tại + 1/3 số ngày của năm liền trước + 1/6 số ngày của năm trước
năm hiện tại 02 năm).
3
Khách hàng ghi đúng mã ngành kinh tế duy nhất là 97000.
2
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 Vay kinh doanh:
Số tiền vay kinh doanh:
 Mua bảo hiểm:
Số tiền vay mua bảo hiểm (nếu có):
Thời hạn vay:

Phương thức giải ngân:

Vay mua hàng 4:____________________________
Mã ngành kinh tế 5:
__________________________________________
Có
Không
__________________________________________
__________________________________________
 Giải ngân bằng tiền mặt thông qua Công ty Bưu chính Việt
Nam (VN POST).
 Giải ngân bằng tiền mặt thông qua Tổng Công ty Viễn thông
Viettel (VIETTEL).
 Giải ngân bằng tiền mặt thông qua các đối tác khác do
VPBank thông báo từng thời kỳ (ghi rõ)_____________________
Đối với các trường hợp giải ngân bằng tiền mặt nêu trên Khách
hàng nhận nợ kể từ thời điểm giải ngân.
 Chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Khách hàng.
Khách hàng nhận nợ kể từ thời điểm VPBank giải ngân vào tài
khoản thanh toán của Khách hàng mở theo Giấy Đăng ký này.
Khách hàng có trách nhiệm nhận nợ đối với số nợ gốc mà
VPBank đã giải ngân/chuyển khoản.

Lãi suất cho vay trong hạn:

Theo phê duyệt của VPBank

Các nội dung đề xuất khác:

Số tiền (gốc, lãi) dự kiến trả mỗi kỳ: ______________________
Khoản vay theo Sản phẩm: ______________________

IV. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN
Loại tài khoản

Tài khoản thanh toán

Khác: _______________

Loại tiền

 VND

Khác

USD

V. ĐĂNG KÝ MỞ THẺ
Thẻ ghi nợ nội địa

Thẻ Gold

Thẻ Platinum

Số tài khoản liên kết với Thẻ:
Tên in nổi trên Thẻ (tối đa 20 ký tự,
chữ in hoa, không dấu)
Khách hàng đăng ký 1 trong 2 thông tin dưới đây để kích hoạt Thẻ. Nếu Khách hàng lựa chọn trường
thông tin “Câu hỏi bảo mật”, Khách hàng sẽ kích hoạt Thẻ bằng hình thức gọi điện lên tổng đài CSKH
24/7 hoặc bằng hình thức gửi tin nhắn theo cú pháp quy định của VPBank. Nếu Khách hàng lựa chọn
trường thông tin “Mã bảo mật”, Khách hàng sẽ kích hoạt Thẻ bằng hình thức gửi tin nhắn theo cú pháp
quy định hoặc bằng hình thức gọi điện thoại lên hệ thống Phone Banking hoặc bằng hình thức gọi điện
lên tổng đài CSKH 24/7 của VPBank. Ngoài các hình thức kích hoạt nêu trên, Khách hàng có thể kích
hoạt thẻ theo các hình thức khác theo quy định của VPBank từng thời kỳ.
Câu hỏi bảo mật:

Họ và tên mẹ chủ thẻ: ________________________________
Tên trường tiểu học của chủ thẻ: _______________________

Mã bảo mật (gồm 4 chữ số):

4
5

Khách hàng điền chi tiết loại hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng vay vốn để mua.
Khách hàng ghi đúng mã ngành kinh tế tương ứng với loại hàng hóa, dịch vụ muốn mua.
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Đăng ký nhận thẻ:

Nhận tại Chi nhánh _____________________ Mã Chi nhánh:
_____________________
Gửi cho Khách hàng qua đường Bưu điện/chuyển phát nhanh
(Khách hàng chịu chi phí chuyển phát) tới địa chỉ:
_____________________________________________________

Đăng ký phát hành thẻ phụ:

Theo Giấy đăng ký phát hành thẻ phụ thẻ ghi nợ

VI. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
 Khách hàng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank.
 Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank.
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VPBANK ONLINE
Đăng ký sử dụng VPBank Online của VPBank với thông tin đăng ký khi sử dụng Dịch vụ như sau:
Tên truy cập
(Trường hợp Khách hàng không
yêu cầu cụ thể tên truy cập, tên
truy cập mặc định sẽ là số CIF của
Khách hàng):
Đăng ký gói dịch vụ:

Gói truy vấn

Gói tiêu chuẩn

Gói cao cấp

Đối với dịch vụ dưới đây, Khách
hàng lựa chọn đăng ký nếu có nhu
cầu:

 VPBank SMS (áp dụng cho tất cả thuê bao). Số điện thoại đăng
ký VPBank SMS __________________
 VPBank Bankplus. Số điện thoại đăng ký VPBank
Bankplus_______________.

Khách hàng đã đăng ký sử dụng Dịch vụ Ngân hàng điện tử (DV NHĐT) nêu trên có thể được sử dụng
các DV NHĐT khác do VPBank cung cấp từng thời kỳ. Trình tự, thủ tục, điều kiện sử dụng DV NHĐT,…
thực hiện theo quy định của VPBank
XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG:
1. Tôi xác nhận rằng các chi tiết, thông tin nêu trên là chính xác, cập nhật và đầy đủ, đúng sự thật. Tôi
đồng ý để VPBank xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà VPBank có được.
2. Trường hợp Tôi đăng ký nhận thẻ, pin qua đường bưu điện, Tôi đồng ý và xác nhận rằng VPBank
được coi là đã hoàn thành việc giao nhận thẻ, pin cho Tôi khi thẻ, pin đã được giao tới địa chỉ mà Tôi
đã đăng ký với VPBank. Tôi cam kết chịu mọi rủi ro phát sinh do việc đăng ký nhận thẻ, pin theo
phương thức này trừ trường hợp rủi ro phát sinh do lỗi của VPBank.
3. Tôi xác nhận rằng các yêu cầu của Tôi về số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất vay được nêu tại Phần III
của Giấy Đăng ký này chỉ là đề xuất của Tôi để VPBank xem xét. Số tiền vay, thời hạn vay và lãi suất
cho vay và các nội dung khác liên quan tới Khoản vay sẽ được quyết định sau khi VPBank thẩm định
các điều kiện vay vốn của Tôi và được quy định tại Phần VIII – Xác nhận chấp thuận cho vay của
VPBank. Tôi đồng ý rằng, nếu nội dung chấp thuận của VPBank khác với nội dung mà Tôi đề nghị thì
nội dung chấp thuận của VPBank sẽ có giá trị áp dụng và được coi là thỏa thuận chính thức giữa Tôi
và VPBank. VPBank sẽ thông báo cho Tôi về nội dung khoản vay được phê duyệt thông qua một trong
các phương thức sau: văn bản, gọi điện thoại, gửi tin nhắn qua điện thoại, email hoặc các phương thức
khác do VPBank triển khai từng thời kỳ. Trường hợp Tôi không đồng ý với nội dung được VPBank phê
duyệt, Tôi phải thông báo bằng phương thức xác nhận không đồng ý vay vốn qua điện thoại khi
VPBank gọi điện thoại thông báo về khoản vay của Tôi được VPBank phê duyệt. Trong mọi trường
hợp, Tôi đồng ý rằng, bằng việc sử dụng vốn vay (vốn vay đã được giải ngân cho Tôi và/hoặc Bên thụ
hưởng do Tôi chỉ định), Tôi xác nhận và đồng ý chịu ràng buộc nghĩa vụ với VPBank theo toàn bộ nội
dung chấp thuận cho vay của VPBank (chỉ áp dụng với Khách hàng đề nghị vay vốn).
4. Chữ ký của Tôi tại Giấy đăng ký này sẽ đồng thời là chữ ký mẫu mà Tôi sẽ sử dụng trên các chứng từ
giao dịch được thực hiện trực tiếp tại Trụ sở VPBank. Trong trường hợp chữ ký của Tôi theo Giấy
đăng ký này khác với chữ ký đã đăng ký trước đó tại VPBank thì chữ ký của Tôi tại Giấy đăng ký 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 thực hiện trực tiếp tại Trụ sở VPBank.
Trường hợp Tôi đăng ký mở thêm tài khoản thanh toán tại VPBank thông qua các phương thức điện
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tử được VPBank triển khai (nếu có), Tôi đồng ý rằng chữ ký của Tôi tại Giấy đăng ký này sẽ đồng
thời là chữ ký mẫu mà Tôi sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch đối với các tài khoản đó.
5. Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi xác nhận rằng:
i) Đã được VPBank cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới việc sử dụng dịch vụ theo Giấy Đăng ký
này bao gồm mở và sử dụng tài khoản thanh toán, phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ, Dịch vụ ngân
hàng điện tử, vay vốn tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Điều kiện giao dịch
chung về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng
thẻ ghi nợ, Điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử áp dụng
đối với khách hàng cá nhân tại VPBank, Điều khoản và Điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA (sau
đây gọi chung là "Điều Kiện Giao Dịch Chung") trước khi ký kết (các) Hợp đồng với VPBank;
được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến khoản vay bởi VPBank trước khi xác lập Hợp đồng
cho vay bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như lãi suất cho vay; nguyên tắc và các yếu
tố xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh; lãi suất áp
dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả; phương pháp tính tiền lãi;
loại phí và mức phí; thông tin về Điều kiện giao dịch chung về cho vay tiêu dùng cá nhân, vay kinh
doanh cá nhân dành cho khách hàng tiểu thương của VPBank.
ii) Xác nhận đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận tuân theo Điều Kiện Giao Dịch Chung; Điều kiện giao dịch
chung về cho vay tiêu dùng cá nhân, vay kinh doanh cá nhân dành cho Khách hàng tiểu thương
của VPBank được VPBank công bố trên website http://www.vpbank.com.vn của VPBank. Điều
Kiện Giao Dịch Chung, Điều kiện giao dịch chung về cho vay tiêu dùng cá nhân, vay kinh doanh cá
nhân dành cho Khách hàng tiểu thương của VPBank được coi là Phụ lục không tách rời của (các) Hợp
đồng ký giữa VPBank và Tôi.
VII. CHỮ KÝ (ĐỒNG THỜI LÀ CHỮ KÝ MẪU)
KHÁCH HÀNG/BÊN VAY/CHỦ THẺ CHÍNH
Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)

THÔNG TIN VỀ RO
Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi xác nhận các chi tiết, thông tin Khách hàng kê khai trên đây là chính xác
và tôi cũng đã thẩm định, kiểm tra thực địa, thông tin Khách hàng theo đúng quy định của Ngân hàng.
Họ và tên
Điện thoại di động
Email:
Tên ĐVKD
DSA
DAO:
TSA
Nhân viên bán hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)
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VIII.

PHẦN XÁC NHẬN CHẤP THUẬN CHO VAY CỦA VPBANK:

Trên cơ sở Đề nghị vay vốn và các tài liệu Khách hàng cung cấp, VPBank đã tiến hành thẩm định và
đồng ý cấp cho Khách hàng Khoản vay với thông tin chi tiết như sau:
1. Số tiền cho vay, Thời hạn cho vay, Mục đích sử dụng tiền vay, Lãi suất cho vay và Kỳ
hạn trả nợ:
a. Số tiền cho vay: ……………..................................................... VND
(Bằng chữ:…………………..........................................................................................)
b. Thời hạn cho vay: …………….............................
c. Mục đích sử dụng vốn vay: ……………............................................................................, trong đó:
-

Số tiền vay phục vụ mục đích vay tiêu dùng: …………………………….. …….................

-

Số tiền vay phục vụ mục đích vay kinh doanh: ……………………………..….........

-

Số tiền vay phục vụ mục đích mua bảo hiểm: ………...........................

Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích và cam kết chịu trách nhiệm trước
pháp luật và VPBank về mục đích sử dụng vốn vay của mình.
d. Lãi suất vay: …………….................... %/năm. Mức lãi suất này được cố định trong suốt thời hạn vay.
Mức lãi suất cho vay tại Xác nhận chấp thuận cho vay của VPBank được áp dụng để tính lãi theo
phương pháp tính lãi quy định tại Điều kiện giao dịch chung về cho vay tiêu dùng cá nhân, vay cá
nhân kinh doanh dành cho Khách hàng tiểu thương của VPBank.
e. Kỳ hạn trả nợ gốc: Khách hàng phải thanh toán cho VPBank khoản nợ gốc theo kỳ hạn trả nợ và
số tiền trả nợ được ghi nhận chi tiết trong Lịch trả nợ. Lịch trả nợ là một phần không tách rời
của Hợp đồng này.
f. Kỳ hạn trả nợ lãi: Được ghi trong Lịch trả nợ. Lịch trả nợ là một phần không tách rời của Hợp đồng này.
2. Phương thức giải ngân: Toàn bộ số tiền vay được giải ngân một lần theo một trong các phương
thức được tích chọn dưới đây:
a.  Bằng tiền mặt: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đại diện VPBank ký xác nhận tại Phần xác
nhận chấp thuận cho vay này, Khách hàng có quyền nhận toàn bộ số tiền vay nêu trên tại bất
kỳ chi nhánh, điểm giao dịch nào của Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPOST) hoặc Tổng Công
ty Viễn thông Viettel (VIETTEL) hoặc đối tác khác theo đăng ký của Khách hàng tại Mục III
Giấy đăng ký này. Trường hợp Khách hàng không thực hiện rút vốn trong thời hạn này, Khách
hàng sẽ không được VPBank giải ngân, sẽ bị chấm dứt cho vay.
b.  Chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Khách hàng tại VPBank: Chậm nhất là ngày làm
việc tiếp theo sau ngày đại diện VPBank ký xác nhận tại Phần xác nhận chấp thuận cho vay này,
VPBank sẽ giải ngân toàn bộ số tiền vay nêu trên vào tài khoản số: ………………… ........................của
Khách hàng mở tại VPBank.
3. Các nội dung được chấp thuận khác: VPBank chấp thuận cho vay đối với Khách hàng trên cơ sở
đề nghị vay vốn của Khách hàng tại Giấy đăng ký kiêm Hợp đồng cho vay tiêu dùng cá nhân, vay
kinh doanh cá nhân, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và dịch
vụ ngân hàng điện tử số............................................ngày.............................................
4. Các nội dung khác liên quan tới Khoản vay của Khách hàng không được đề cập trong Phần Đề nghị
vay vốn của Khách hàng và Xác nhận chấp thuận cho vay này sẽ được thực hiện theo Điều kiện giao
dịch chung về cho vay tiêu dùng cá nhân, vay cá nhân kinh doanh dành cho Khách hàng tiểu thương
của VPBank.
Khách hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày: ........../........../..............
Đại Diện VPBank
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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IX. PHẦN XÁC NHẬN CHẤP THUẬN CỦA VPBANK VỀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Trên cơ sở đề nghị của Khách hàng tại Giấy đăng ký kiêm Hợp đồng cho vay tiêu dùng cá nhân, vay
kinh doanh cá nhân, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ và dịch vụ
ngân hàng điện tử số..............................................................ngày............................., VPBank – Chi nhánh
Hồ Chí Minh xác nhận:
1. Xác nhận của VPBank về trạng thái FATCA của Khách hàng6
☐
☐
☐
☐

Không phải là người Hoa Kỳ
Người Hoa Kỳ xác định
Chủ tài khoản chống đối là Người Hoa Kỳ
Chủ tài khoản chống đối có dấu hiệu Hoa Kỳ (Chỉ áp dụng đối với Khách hàng cá nhân mở CIF
trước 02/4/2016)
☐ Chủ tài khoản chống đối không có dấu hiệu Hoa Kỳ (Chỉ áp dụng đối với Khách hàng cá nhân
mở CIF trước 02/4/2016)
☐ Nợ hồ sơ FATCA, trong đó:
- Văn bản duyệt nợ hồ sơ: …………………………..
- Ngày phê duyệt nợ hồ sơ: ……………………………
- Thời hạn hoàn thành việc thu thập hồ sơ của Khách hàng………..………….
☐ Các thông tin yêu cầu kiểm tra đã được hoàn thiện bởi Khách hàng và thông tin đã cung cấp
là đầy đủ và cập nhật.
2. Xác nhận mở Tài khoản, Thẻ ghi nợ, Dịch vụ Ngân hàng điện tử
Ngày: _________________
VPBank đồng ý cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ sau:
Mở tài khoản, số hiệu tài khoản ______________ Ngày bắt đầu hoạt động của Tài khoản:
___________
Phát hành Thẻ ghi nợ (loại thẻ, số thẻ): __________________
Dịch vụ SMS Banking
Dịch vụ VPBank Online
Dịch vụ VPBank Bankplus
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ7
Cán bộ kiểm soát8
(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người scan
(ký, ghi rõ họ tên)

Căn cứ trên các thông tin do Khách hàng cung cấp tại Phần dành cho Khách hàng
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ là Chuyên viên Phòng Thanh toán thuộc Khối Tín dụng Tiểu thương
8
Đóng dấu trên chữ ký của Cán bộ kiểm soát.
6
7
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