NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH..............

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THẺ GHI NỢ
(E-partner)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh ...................................
1.

Mã số thuế: ___________________________________

Thông tin khách hàng

Họ và tên: ___________________________________

2.

Đề nghị phát hành thẻ

Tên in trên thẻ: ________________________________

- Thẻ ghi nợ nội địa
 C - Card
 G - Card

Mã sinh viên: _________________________________

 S - Card

Lớp: ________________________________________

 Thẻ BHXH

Giới tính  Nam

 Nữ Ngày sinh.___/___/____ __

 Pink - Card
 12 con giáp(Loại con giáp:…..)

Nơi sinh:_____________Quốc tịch: ________________

3. Thông tin thẻ phụ
Chủ thẻ phụ 1

Số CMND/Hộ chiếu: ___________________________

Tên in trên thẻ: ________________________________

Ngày cấp.____/____/___Nơi cấp: _________________

Ngày sinh.____/____/ ___________________________

Địa chỉ liên hệ hiện tại ở Việt Nam:

Địa chỉ: ______________________________________

____________________________________________
Điện thoại: ___________________________________
Email: _______________________________________
Nghề nghiệp:__________________________________

Điện thoại: ___________________________________
Số CMND/ Hộ chiếu: ___________________________
Ngày cấp.___/___/___ Nơi cấp: __________________

Nơi công tác:__________________________________
Điện thoại cơ quan (nếu có): ______________________
Thông tin bổ sung, sửa đổi cho mục đích tuân thủ FATCA (FATCA self certification)


Tôi là công dân Mỹ, hoặc đối tƣợng cƣ trú Mỹ, hoặc có thẻ xanh hoặc là đối tƣợng nộp thuế thu nhập Mỹ I am a U.S.citizen or U.S. resident, or
having a permanent U.S address, or a person for U.S tax purposes.
- Mã số thuế Mỹ Tax ID: ……………………………………………………………………



Tôi không có những trạng thái nêu trên, nhƣng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo với Vietinbank trong vòng 30 ngày kể từ khi tôi có sự thay đổi
trạng thái (nếu có) I am not a person subject to FATCA. And I commit to notify Vietinbank any changes to this information within 30 days
upon any changes.

4. Yêu cầu về các dịch vụ
 Tôi đăng ký sử dụng tất cả các dịch vụ do Ngân hàng cung cấp:
Dịch vụ

SMS Banking
Ví điện tử Momo (Dành
cho thuê bao Vinaphone)
Mobile BankPlus (Dành

Gói Vấn tin
(Vấn tin, sao kê lịch sử GD..)
Vấn tin
 Thông báo BĐSD
Vấn tin và Giao dịch tài chính

Gói Giao dịch Tài chính
(Chuyển khoản, gửi TK, thanh toán hóa đơn..)
 SMS CK, Thanh toán hóa đơn…
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cho thuê bao Viettel)

 Nạp tiền điện thoại Vietinbank-VNTopup từ thẻ ghi nợ
nội địa

 Đăng ký thanh toán qua Internet

 Nhận thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mới từ ngân
hàng (qua thƣ điện tử, thƣ tín hoặc tin nhắn)

 Gửi tiết kiệm tự động: Kỳ hạn gửi…......Ngày
chuyển(định kỳ theo tháng):…….. Số dƣ giới
hạn:…………….

(*) Các dịch vụ ở mục 4 sẽ đƣợc Ngân hàng mặc định đăng ký. Trƣờng hợp khách hàng không có nhu cầu sử dụng
các dịch vụ này, xin vui lòng bỏ phần đánh dấu bằng hai gạch chéo



5. Phần xác nhận của chủ thẻ:
Tôi xác nhận những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp
của những thông tin đã cung cấp tại Giấy đề nghị này và các giấy tờ kèm theo. Tôi đã đọc hiểu rõ, đồng ý và cam
kết tuân thủ các Điều kiện, điều khoản của Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam (bao gồm cả những sửa
đổi nếu phát sinh, các hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ, các quy định, thông báo của NHTMCP Công Thƣơng Việt
Nam liên quan đến từng Dịch vụ đƣợc đăng tải tại website của ngân hàng tại địa chỉ www.vietinbank.vn)



Tôi chấp thuận việc Ngân hàng sử dụng thông tin trong mẫu này để: i/nhận các thông tin liên quan đến tài khoản cá
nhân của tôi và thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng; ii/Cung cấp thông tin cho Cơ quan thẩm
quyền của Việt Nam và/hoặc Sở Thuế vụ Mỹ theo quy định tại Đạo Luật tuân thủ thuế đối với chủ tài khoản nƣớc
ngoài của Mỹ (FATCA); iii/Thực hiện khấu trừ thuế theo quy định của đạo luật FATCA (nếu có).



Tôi cam kết sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của FATCA trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký tờ khai này.
Trƣờng hợp có sự thay đổi về trạng thái FATCA, tôi sẽ thông báo với Ngân hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi có
sự thay đổi.
Ngày_____tháng_____năm______
Chủ tài khoản
(ký xác nhận)

Chủ tài khoản
(Mẫu chữ ký đăng ký)

PHẦN DÀNH CHO CHI NHÁNH PHÁT HÀNH
Tiếp nhận hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ____________

Xử lý phát hành
Ngày mở TK____________________________________________
Số TK ATM ____________________________________________

Cán bộ nhận hồ sơ

Giao dịch viên

Kiểm soát viên
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