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Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: (84.4) 73056600     Fax: (84.4) 39288867 

Swift: VPBKVNVX  Website: www.vpb.com.vn           

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THÔNG TIN KÍCH HOẠT, THAY ĐỔI THÔNG TIN DỊCH VỤ 

VÀ CHẤM DỨT SỬ DỤNG DỊCH VỤ BIZ CONTROLLER 

KÍNH GỬI: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) 

                      CN/PGD/TRUNG TÂM SME:………………………………………… 

 Mã khách hàng: 

……………........... 

1. Thông tin khách hàng:  

Tên khách hàng (Theo ĐKKD) ……………………………………………………………………………………………………………. 

ĐKKD/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……………….do Sở KH&ĐT…………………….cấp ngày ………………………………………... 

Địa chỉ trụ sở…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………………………………………………..     
Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Đề nghị Ngân hàng chấp thuận các thông tin dưới dây: 

 

 Cấp lại thông tin kích hoạt dịch vụ 

Biz Controller đối với: 

 Thẻ ghi nợ VPBiz do VPBank đã phát hành theo các Hợp đồng sử dụng thẻ và Giấy đề 

nghị phát hành thẻ phụ/Văn bản khác đã ký với VPBank  

 Thẻ tín dụng VPBiz Card hạng Standard do VPBank đã phát hành theo các Hợp đồng sử 

dụng thẻ và Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ/Văn bản khác đã ký với VPBank   

 Thẻ tín dụng VPBiz Card hạng Platinum do VPBank đã phát hành theo các Hợp đồng sử 

dụng thẻ và Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ/Văn bản khác đã ký với VPBank   

 Thay đổi số điện thoại nhận thông 

tin cảnh báo trên hệ thống Biz 

Controller đối với: 

 Thẻ ghi nợ VPBiz do VPBank đã phát hành theo các Hợp đồng sử dụng thẻ và Giấy đề 

nghị phát hành thẻ phụ/Văn bản khác đã ký với VPBank  

Số ĐTDĐ cũ:.................................................................................. 

Số ĐTDĐ mới: ............................................................................... 

 Thẻ tín dụng VPBiz Card hạng Standard do VPBank đã phát hành theo các Hợp đồng sử 

dụng thẻ và Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ/Văn bản khác đã ký với VPBank   

Số ĐTDĐ cũ:.................................................................................. 

Số ĐTDĐ mới: ............................................................................... 

 Thẻ tín dụng VPBiz Card hạng Platinum do VPBank đã phát hành theo các Hợp đồng sử 

dụng thẻ và Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ/Văn bản khác đã ký với VPBank   

Số ĐTDĐ cũ:..................................................................................  

Số ĐTDĐ mới: ............................................................................... 

 Thay đổi địa chỉ email nhận thông 

tin cảnh báo trên hệ thống Biz 

Controller đối với: 

 Thẻ ghi nợ VPBiz do VPBank đã phát hành theo các Hợp đồng sử dụng thẻ và Giấy đề 

nghị phát hành thẻ phụ/Văn bản khác đã ký với VPBank  

Địa chỉ email cũ:............................................................................. 

Địa chỉ email mới:........................................................................... 

 Thẻ tín dụng VPBiz Card hạng Standard do VPBank đã phát hành theo các Hợp đồng sử 

dụng thẻ và Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ/Văn bản khác đã ký với VPBank  

Địa chỉ email cũ:.............................................................................  

Địa chỉ email mới:........................................................................... 

 Thẻ tín dụng VPBiz Card hạng Platinum do VPBank đã phát hành theo các Hợp đồng sử 

dụng thẻ và Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ/Văn bản khác đã ký với VPBank  

Địa chỉ email cũ:.............................................................................  

Địa chỉ email mới:........................................................................... 

 

 Chấm dứt sử dụng dịch vụ Biz 

Controller đối với:                   

a. Thẻ ghi nợ VPBiz do VPBank phát hành theo các Hợp đồng sử dụng thẻ và Giấy đề nghị 

phát hành thẻ phụ, văn bản khác đã ký với VPBank  

 Toàn bộ các thẻ của Hợp đồng 

 Các thẻ phụ của Chủ thẻ phụ sau: 

1.…………………………………………………………………………………….. 

http://www.vpb.com.vn/
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2……………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………………………… 

b. Thẻ tín dụng VPBiz Card hạng Standard do VPBank phát hành theo các Hợp đồng sử 

dụng thẻ và Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ, văn bản khác đã ký với VPBank 

 Toàn bộ các thẻ của Hợp đồng 

 Các thẻ phụ của Chủ thẻ phụ sau: 

1.…………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………………………… 

c. Thẻ tín dụng VPBiz Card hạng Platinum do VPBank phát hành theo các Hợp đồng sử 

dụng thẻ và Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ, văn bản thỏa thuận khác ký với VPBank 

 Toàn bộ các thẻ của Hợp đồng 

 Các thẻ phụ của Chủ thẻ phụ sau: 

1.…………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………………………… 

 Thiết lập các Giới hạn sử dụng thẻ trên hệ thống Biz Controller với Người sử dụng thẻ chính/Chủ thẻ phụ có tên 

sau:…………………………………………… 

(Lựa chọn cột: 1. Gửi cảnh báo giao dịch vượt Giới hạn      2. Từ chối giao dịch và gửi cảnh báo) 

Nội dung các giới hạn mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua POS/trên internet và qua điện thoại (MOTO) mới 1 2 

Giới hạn hạn mức giao dịch từng lần 

Mỗi lần giao dịch (không bao gồm Giao dịch rút tiền tại ATM và giao dịch qua internet hoặc qua điện thoại-

MOTO) vượt quá ................................. VND sẽ 

  

Mỗi lần giao dịch qua internet hoặc qua điện thoại (MOTO) vượt quá ........................VND sẽ   

Giới hạn Tổng giao dịch  

Tổng tất cả Giao dịch ………...* vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Ăn uống và Nhà hàng vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Giải trí vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Xăng và ô-tô vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Hàng tạp phẩm và Dược phẩm vượt quá  ......................... VND sẽ    

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Đồ dùng gia đình, Đồ ngũ kim và Hàng điện tử vượt quá  

......................... VND sẽ 

  

Tổng Giao dịch ……….* cho loại hình  Du lịch vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Các dịch vụ tiện ích vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Văn phòng phẩm vượt quá  ......................... VND sẽ    

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Tạp hóa vượt quá  ......................... VND sẽ   

Địa điểm giao dịch 

Nếu Giao dịch được thực hiện ngoài lãnh thổ các quốc gia………...………...……….. sẽ    

Thời gian giao dịch 

Nếu Giao dịch được thực hiện ngoài khung thời gian: từ …h đến ....h các Thứ………………………………..sẽ   

Các giới hạn mới nêu trên sẽ thay thế các giới hạn đã được thiết lập trước đó trên hệ thống (nếu loại giao dịch/nội dung đó đã 

được thiết lập giới hạn trên hệ thống) hoặc sẽ được bổ sung trên hệ thống (nếu loại giao dịch/nội dung đó chưa được thiết lập  

giới hạn trên hệ thống). 
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 Thiết lập các Giới hạn sử dụng thẻ trên hệ thống Biz Controller với Người sử dụng thẻ chính/Chủ thẻ phụ có tên 

sau:…………………………………………… 

(Lựa chọn cột: 1. Gửi cảnh báo giao dịch vượt Giới hạn      2. Từ chối giao dịch và gửi cảnh báo) 

Nội dung các giới hạn mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua POS/trên internet và qua điện thoại (MOTO) mới 1 2 

Giới hạn hạn mức giao dịch từng lần 

Mỗi lần giao dịch (không bao gồm Giao dịch rút tiền tại ATM và giao dịch qua internet hoặc qua điện thoại-

MOTO) vượt quá ................................. VND sẽ 

  

Mỗi lần giao dịch qua internet hoặc qua điện thoại (MOTO) vượt quá ........................VND sẽ   

Giới hạn Tổng giao dịch  

Tổng tất cả Giao dịch ………...* vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Ăn uống và Nhà hàng vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Giải trí vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Xăng và ô-tô vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Hàng tạp phẩm và Dược phẩm vượt quá  ......................... VND sẽ    

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Đồ dùng gia đình, Đồ ngũ kim và Hàng điện tử vượt quá  

......................... VND sẽ 

  

Tổng Giao dịch ……….* cho loại hình  Du lịch vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Các dịch vụ tiện ích vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Văn phòng phẩm vượt quá  ......................... VND sẽ    

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Tạp hóa vượt quá  ......................... VND sẽ   

Địa điểm giao dịch 

Nếu Giao dịch được thực hiện ngoài lãnh thổ các quốc gia………...………...……….. sẽ    

Thời gian giao dịch 

Nếu Giao dịch được thực hiện ngoài khung thời gian: từ …h đến ....h các Thứ………………………………..sẽ   

Các giới hạn mới nêu trên sẽ thay thế các giới hạn đã được thiết lập trước đó trên hệ thống (nếu loại giao dịch/nội dung đó đã 

được thiết lập giới hạn trên hệ thống) hoặc sẽ được bổ sung trên hệ thống (nếu loại giao dịch/nội dung đó chưa được thiết lập  

giới hạn trên hệ thống). 

 Thiết lập Giới hạn sử dụng thẻ trên hệ thống Biz Controller Người sử dụng thẻ chính/Chủ thẻ phụ có tên 

sau:…………………………………………… 

(Lựa chọn cột: 1. Gửi cảnh báo giao dịch vượt Giới hạn      2. Từ chối giao dịch và gửi cảnh báo) 

Nội dung các giới hạn mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua POS/trên internet và qua điện thoại (MOTO) mới 1 2 

Giới hạn hạn mức giao dịch từng lần 

Mỗi lần giao dịch (không bao gồm Giao dịch rút tiền tại ATM và giao dịch qua internet hoặc qua điện thoại-

MOTO) vượt quá ................................. VND sẽ 

  

Mỗi lần giao dịch qua internet hoặc qua điện thoại (MOTO) vượt quá ........................VND sẽ   

Giới hạn Tổng giao dịch  

Tổng tất cả Giao dịch ………...* vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Ăn uống và Nhà hàng vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Giải trí vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Xăng và ô-tô vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Hàng tạp phẩm và Dược phẩm vượt quá  ......................... VND sẽ    

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Đồ dùng gia đình, Đồ ngũ kim và Hàng điện tử vượt quá  

......................... VND sẽ 

  

Tổng Giao dịch ……….* cho loại hình  Du lịch vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Các dịch vụ tiện ích vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Văn phòng phẩm vượt quá  ......................... VND sẽ    

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Tạp hóa vượt quá  ......................... VND sẽ   

Địa điểm giao dịch 

Nếu Giao dịch được thực hiện ngoài lãnh thổ các quốc gia………...………...……….. sẽ    

Thời gian giao dịch 

Nếu Giao dịch được thực hiện ngoài khung thời gian: từ …h đến ....h các Thứ………………………………..sẽ   

Các giới hạn mới nêu trên sẽ thay thế các giới hạn đã được thiết lập trước đó trên hệ thống (nếu loại giao dịch/nội dung đó đã 

được thiết lập giới hạn trên hệ thống) hoặc sẽ được bổ sung trên hệ thống (nếu loại giao dịch/nội dung đó chưa được thiết lập  

giới hạn trên hệ thống). 
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 Thiết lập các Giới hạn sử dụng thẻ trên hệ thống Biz Controller với Người sử dụng thẻ chính/Chủ thẻ phụ có tên 

sau:…………………………………………… 

(Lựa chọn cột: 1. Gửi cảnh báo giao dịch vượt Giới hạn      2. Từ chối giao dịch và gửi cảnh báo) 

Nội dung các giới hạn mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua POS/trên internet và qua điện thoại (MOTO) mới 1 2 

Giới hạn hạn mức giao dịch từng lần 

Mỗi lần giao dịch (không bao gồm Giao dịch rút tiền tại ATM và giao dịch qua internet hoặc qua điện thoại-

MOTO) vượt quá ................................. VND sẽ 

  

Mỗi lần giao dịch qua internet hoặc qua điện thoại (MOTO) vượt quá ........................VND sẽ   

Giới hạn Tổng giao dịch  

Tổng tất cả Giao dịch ………...* vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Ăn uống và Nhà hàng vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Giải trí vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Xăng và ô-tô vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Hàng tạp phẩm và Dược phẩm vượt quá  ......................... VND sẽ    

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Đồ dùng gia đình, Đồ ngũ kim và Hàng điện tử vượt quá  

......................... VND sẽ 

  

Tổng Giao dịch ……….* cho loại hình  Du lịch vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Các dịch vụ tiện ích vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Văn phòng phẩm vượt quá  ......................... VND sẽ    

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Tạp hóa vượt quá  ......................... VND sẽ   

Địa điểm giao dịch 

Nếu Giao dịch được thực hiện ngoài lãnh thổ các quốc gia………...………...……….. sẽ    

Thời gian giao dịch 

Nếu Giao dịch được thực hiện ngoài khung thời gian: từ …h đến ....h các Thứ………………………………..sẽ   

Các giới hạn mới nêu trên sẽ thay thế các giới hạn đã được thiết lập trước đó trên hệ thống (nếu loại giao dịch/nội dung đó đã 

được thiết lập giới hạn trên hệ thống) hoặc sẽ được bổ sung trên hệ thống (nếu loại giao dịch/nội dung đó chưa được thiết lập  

giới hạn trên hệ thống). 

 Thiết lập các Giới hạn sử dụng thẻ trên hệ thống Biz Controller như sau với Người sử dụng thẻ chính/Chủ thẻ phụ có tên 

sau:…………………………………………… 

(Lựa chọn cột: 1. Gửi cảnh báo giao dịch vượt Giới hạn      2. Từ chối giao dịch và gửi cảnh báo) 

Nội dung các giới hạn mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua POS/trên internet và qua điện thoại (MOTO) mới 1 2 

Giới hạn hạn mức giao dịch từng lần 

Mỗi lần giao dịch (không bao gồm Giao dịch rút tiền tại ATM và giao dịch qua internet hoặc qua điện thoại-

MOTO) vượt quá ................................. VND sẽ 

  

Mỗi lần giao dịch qua internet hoặc qua điện thoại (MOTO) vượt quá ........................VND sẽ   

Giới hạn Tổng giao dịch  

Tổng tất cả Giao dịch ………...* vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Ăn uống và Nhà hàng vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Giải trí vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng Giao dịch ………...* cho loại hình  Xăng và ô-tô vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Hàng tạp phẩm và Dược phẩm vượt quá  ......................... VND sẽ    

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Đồ dùng gia đình, Đồ ngũ kim và Hàng điện tử vượt quá  

......................... VND sẽ 

  

Tổng Giao dịch ……….* cho loại hình  Du lịch vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Các dịch vụ tiện ích vượt quá  ......................... VND sẽ   

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Văn phòng phẩm vượt quá  ......................... VND sẽ    

Tổng  Giao dịch ………...* cho loại hình  Tạp hóa vượt quá  ......................... VND sẽ   

Địa điểm giao dịch 

Nếu Giao dịch được thực hiện ngoài lãnh thổ các quốc gia………...………...……….. sẽ    

Thời gian giao dịch 

Nếu Giao dịch được thực hiện ngoài khung thời gian: từ …h đến ....h các Thứ………………………………..sẽ   

Các giới hạn mới nêu trên sẽ thay thế các giới hạn đã được thiết lập trước đó trên hệ thống (nếu loại giao dịch/nội dung đó đã 

được thiết lập giới hạn trên hệ thống) hoặc sẽ được bổ sung trên hệ thống (nếu loại giao dịch/nội dung đó chưa được thiết lập  

giới hạn trên hệ thống). 
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XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG: 

Bằng việc ký vào Đề nghị này: 

- Chúng tôi xác nhận những thông tin trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác. 

- Các thông tin này thay thế các thông tin Chúng tôi đã đăng ký với Ngân hàng trong Hợp đồng sử dụng dịch vụ Biz 

Controller và các văn bản liên quan khác giữa Chúng tôi với Ngân hàng (nếu có). Ngoài các nội dung trên, các nội dung 

khác tại Hợp đồng sử dụng dịch vụ Biz Controller mà Chúng tôi đã ký với Ngân hàng vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực 

(bao gồm cả thông tin Số tài khoản đã đăng ký để Ngân hàng có thể thu các loại phí liên quan tới dịch vụ Biz Controller). 

- Trường hợp chấm dứt dịch vụ Biz Controller,  Chúng tôi cam kết thanh toán đầy đủ các khoản nợ phí và các nghĩa vụ tài 

chính phát sinh tại VPBank. 

 
 ………, ngày…..tháng……năm 201…   

 

 

Người truy cập hệ thống Biz Controller
1
      Đại diện hợp pháp của khách hàng

2
 

       (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)                          (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh) 

 

 

   

 

 

 

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

CSR
3
 Kiểm soát viên CSR

4
 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh) (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1
 Là người truy cập hệ thống của các Hợp đồng sử dụng thẻ phát sinh việc cấp lại thông tin kích hoạt, thay đổi, chấm dứt sử dụng dịch vụ 

Biz Controller. Người truy cập hệ thống ký trong trường hợp:  
- Thay đổi số điện thoại và/hoặc email nhận thông tin cảnh báo trên hệ thống Biz Controller  
- Thiết lập các Giới hạn sử dụng thẻ trên hệ thống Biz Controller. 

2 Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp lệ. Người đại diện theo pháp luật ký trong 
trường hợp:   

- Cấp lại thông tin kích hoạt dịch vụ Biz Controller 

- Chấm dứt sử dụng dịch vụ Biz Controller 
3
 Trường hợp thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ /cấp lại thông tin kích hoạt chỉ cần CSR ký 

4 Trường hợp thiết lập lại giới hạn trên hệ thống Biz Controller /chấm dứt dịch vụ: CSR, KSV CSR ký. 

*tháng/quý/năm 
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