
ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG

Số CIF:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Việt Nam Khác

Nghề nghiệp: Sinh viên Có      Không

CCDD/CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:  MSV: LỚP: KHOA:

Điện thoại di động: Email:

Đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ (cần có mẫu đơn W9 khai MST và chứng nhận của đối tượng Mỹ)

Đề nghị ngân hàng mở cho tôi tài khoản: Tài khoản thanh toán không kỳ hạn GÓI SINH VIÊN Loại tiền: VNĐ

Loại thẻ: Thẻ Smart BIDV

Họ và tên trên thẻ (VIẾT IN HOA, tối đa 26 ký tự)
Số tài khoản liên kết với thẻ

Nhận thông tin biến động tài khoản qua điện thoại di động - BSMS

Nạp tiền điện thoại di động qua tài khoản - BIDV VnTopup. 

Dịch vụ BIDV BankPlus (đối với thuê bao điện thoại Viettel)

Dịch vụ BIDV Smartbanking Gói phi tài chính Gói tài chính

Dịch vụ khác

Chữ ký mẫu 

(Ký và ghi rõ họ tên)
Chủ tài khoản (xác nhận đề nghị kiêm xác nhận Chữ ký mẫu )

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Trùng với số tài khoản yêu cầu mở tại Mục III (Nếu là KH mới của BIDV)
Liên kết TK mới mở tại mục III vào thẻ ATM hiện có (Nếu KH đã có thẻ ATM BIDV)

V. CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG KÈM THEO TÀI KHOẢN (cho TK mở tại đề nghị này và cho SĐT tại phần thông tin cá nhân)

VI. XÁC NHẬN CỦA CHỦ THẺ
1. Tôi cam đoan rằng mọi thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác. Tôi đồng ý rằng BIDV có thể sử dụng số điện thoại, email và các thông tin cá nhân 

của tôi đã cung cấp ở trên để xác thực nhân thân của tôi khi tôi đăng ký, sử dụng các dịch vụ ngân hàng qua các kênh giao dịch trực tuyến và để gửi thông 

báo dịch vụ ngân hàng. Tôi cam kết sẽ thông báo cập nhật thông tin cho BIDV sau khi tôi có phát sinh thay đổi tại các kênh giao dịch ngân hàng cung cấp. 

Tôi đồng ý và xác nhận chữ ký có ghi rõ họ tên của Tôi tại ô Chữ ký mẫu dưới đây là chữ ký mẫu cho các giao dịch tài khoản của Tôi tại BIDV.

2. Tôi đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ quy định của BIDV và quy định của pháp luật về việc mở, quản lý, sử dụng tài khoản, bao gồm việc thực hiện giao 

dịch trên tài khoản và sử dụng các dịch vụ đã đăng ký. Tôi chịu trách nhiệm cập nhật bản sửa đổi điều khoản, điều kiện đính kèm Hợp đồng này trên website 

https://bidv.com.vn và/hoặc các kênh cung cấp dịch vụ của ngân hàng.

3. Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo quy định của BIDV và quy định của pháp luật có liên quan.

II. YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN

XÁC NHẬN ĐỀ NGHỊ - CHỮ KÝ MẪU                                                   

 Tên đăng nhập và số điện thoại nhận  Smart 

OTP là số điện thoại liên hệ

Không phải đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ nhưng có 1 trong những dấu hiệu Mỹ (Cần có mẫu đơn W8 - BEN xác nhận tình 

trạng ở nước ngoài của cá nhân)**

Không phải hai đối tượng trên

(**) Những dấu hiệu Mỹ theo quy định của FATCA bao gồm: Có thẻ xanh tại Mỹ, nơi sinh tại Mỹ, địa chỉ thường trú tại Mỹ, số điện thoại 

Mỹ, địa chỉ nhờ nhận thư hoặc lưu thư ở Mỹ, yêu cầu thanh toán định kỳ đến một tài khoản tại Mỹ, ủy quyền cho cá nhân có địa chỉ tại Mỹ

III. YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN THEO GÓI

IV. YÊU CẦU PHÁT HÀNH THẺ

Hà Nội, ngày           tháng         năm 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy

I. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

Người cư trú: 



      BIDV đồng ý với những thông tin đăng ký mở và sử dụng dịch vụ tài khoản của khách hàng tại BIDV  

CIF: …………....…...……

TK: 215100……………..

Số thẻ:…….........…..…………..

Trường hợp khách hàng chưa đăng ký chữ ký mẫu, khách hàng ký tại hai ô Chữ ký mẫu và xác nhận lại tại ô Chủ tài khoản; trường hợp đề nghị thay đổi mẫu chữ ký, khách 

hàng ký lại chữ ký cũ hoặc ghi rõ “không ký được chữ ký cũ” ngoài hai ô ký nêu trên; Trường hợp không thay đổi, khách hàng ký đề nghị tại ô Chủ tài khoản.

Ngày hiệu lực:       

Mã AM:

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

CIF

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP 

PHÁP

(Ký và đóng dấu)

Bộ phận Cán bộ thực hiện Kiểm soát

Tài khoản

Thẻ ATM

Dịch vụ

SVS


