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Soá Form:

OCEANBANK
NGAÂN HAØNG BAÙN LEÛ
TOÁT NHAÁT VIEÄT NAM
Giaûi thöôûng do toå chöùc quoác teá
Global Banking & Finance Review trao taëng

ÑEÀ NGHÒ MÔÛ TAØI KHOAÛN THANH TOAÙN VAØ SÖÛ DUÏNG DÒCH VUÏ CAÙ NHAÂN
Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG - Chi Nhánh/ PGD:

1. Phaàn daønh cho Khaùch haøng cung caáp thoâng tin
Với mong muốn làm hài lòng Quý khách bằng quy trình dịch vụ đơn giản, thân thiện, nhanh chóng, Quý khách chỉ cần điền một số thông tin
cơ bản vào mục 1, kiểm tra các thông tin trước khi ký vào mục 4, phần còn lại nhân viên OceanBank sẽ hỗ trợ kê khai theo yêu cầu và các
thông tin do Quý khách cung cấp.

Họ và tên (chữ in hoa):

Số ĐTDĐ:

Số CMND/ Số hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Khách hàng mới

Khách hàng cũ

Tôi có nhu cầu:

2. Phaàn daønh cho Ngaân haøng hoãâ trôï keâ khai
Khách hàng giao dịch:
Số tài khoản (nếu có):
Đăng ký mở tài khoản thanh toán (Tích

nếu đăng ký, tích

Loại tiền tệ:
Đăng ký phát hành thẻ (Tích

nếu không đăng ký)
VND

nếu đăng ký, tích

USD

Khác:

nếu không đăng ký)

Tên ghi trên thẻ:
Thông tin khác:
Loại hình phát hành:
Thẻ tỷ phú

Thông thường

Phát hành nhanh

Thẻ ghi nợ nội địa

Thẻ khác: (ghi rõ)

Hạng thẻ:

Chuẩn

Bạc

Thanh toán các loại phí:

Tự động ghi nợ tài khoản

Tiền mặt

Hạng thẻ:

Thẻ Chuẩn

Thẻ Vàng

Thanh toán các loại phí:

Tự động ghi nợ tài khoản

Tiền mặt

Đăng ký thanh toán trực tuyến

Đăng ký

Không đăng ký

Phát hành siêu nhanh
Vàng

VIP

Thẻ ghi nợ quốc tế

Hình thức nhận thẻ
Chủ thẻ nhận trực tiếp
Họ và tên:

Ủy quyền cho người khác nhận thẻ với thông tin người được ủy quyền như sau:
Số CMND/ Hộ chiếu:

Đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử (Tích

Ngày cấp:

nếu đăng ký, tích

Easy Internet Banking:

Tên truy cập mong muốn:

Hình thức xác thực

SMS tới số ĐTDĐ ở mục 1

/

/

Nơi cấp:

nếu không đăng ký)

SMS tới số khác:

Token

Email:
Easy SMS Banking:
Easy Mobile Banking:

Chọn gói dịch vụ:

Easy Standard (Gói truy vấn)

Easy Advance (Gói đầy đủ dịch vụ)

Số ĐTDĐ sử dụng dịch vụ:

Số ĐTDĐ ở mục 1

Số khác:

Số ĐTDĐ sử dụng dịch vụ:

Số ĐTDĐ ở mục 1

Số khác:

Đăng ký thông tin người được ủy quyền (Tích

nếu đăng ký, tích

nếu không đăng ký)

Họ và tên người được ủy quyền (chữ in hoa):
Số CMND/ Số hộ chiếu:

Ngày sinh:
Ngày cấp:

Địa chỉ liên hệ:
Fax:

Di động:

Email:

Giới hạn ủy quyền:
Giao dịch trên tài khoản thanh toán cá nhân của Người ủy quyền:
Khác:

Đến ngày:

/

Nam

Nữ

Quốc tịch:

Quận/ Huyện:

Điện thoại cơ quan:

Từ ngày:

/

Nơi cấp:

Tỉnh/ Tp.:
Mẫu chữ ký người được ủy quyền

1

2

Đăng ký phát hành thẻ phụ (Tích
Thông tin chủ Thẻ phụ thứ nhất

nếu đăng ký, tích

nếu không đăng ký)
Thông tin chủ Thẻ phụ thứ hai

Họ và tên (chữ in hoa):

Họ và tên (chữ in hoa):

Ngày sinh:

Nam

Nữ

Ngày sinh:

Nam

Nữ

Số CMND/ Số HC:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số CMND/ Số HC:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Hạn mức giao dịch tối đa:

Điện thoại liên hệ:

/ ngày

Email:

Hạn mức giao dịch tối đa:

Tên dập nổi:

/ ngày

Tên dập nổi:

1

Mẫu chữ ký chủ thẻ phụ 1

2

Mẫu chữ ký chủ thẻ phụ 2

3. Thoâng tin khaùc cuûa Khaùch haøng (Ngaân haøng hoã trôï keâ khai)
Ngày sinh:

Quốc tịch:

Giới tính:

Địa chỉ thường trú:

Email:

Địa chỉ liên hệ:

Quận/ Huyện:

Đang đi học
Học vấn:

Nam

Nữ
Tỉnh/ Tp.:

Không đi làm

Đang đi làm

Tự kinh doanh

Nghỉ hưu

Sau đại học

Đại học

Cao đẳng, Trung cấp

PTTH

Email:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác:

Điện thoại cơ quan:

Fax:

Di động:

Chức vụ:

Tình trạng hôn nhân:

Độc thân

Có gia đình

Tình trạng nhà ở:

Có

Không

4. Cam keát cuûa Khaùch haøng








Tôi đã đọc và hiểu các nội dung tự kê khai, nội dung được Ngân hàng hỗ trợ kê khai và xác nhận,
cam kết các nội dung đó là đúng sự thật.
Tôi cam kết các thông tin và mẫu chữ ký trong Đề nghị mở tài khoản và sử dụng dịch vụ cá nhân này
là các thông tin và chữ ký trong tất cả các giấy tờ giao dịch với OceanBank. Thông tin và mẫu chữ ký
này chỉ được thay đổi khi tôi có văn bản đề nghị thay đổi/ huỷ bỏ và được OceanBank chấp nhận.
Tôi xác nhận đã hiểu rõ các dịch vụ của OceanBank mà tôi đăng ký sử dụng theo Đề nghị mở tài
khoản và sử dụng dịch vụ cá nhân này.
Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ “Điều khoản đăng ký và sử dụng các dịch vụ cá nhân
của OceanBank” do OceanBank ban hành trong từng thời kỳ và được đăng tải trên website
www.oceanbank.vn. Bằng việc ký vào Đề nghị mở tài khoản và sử dụng dịch vụ cá nhân này, tôi xác
nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi “Điều khoản đăng ký và sử dụng các dịch vụ cá
nhân của OceanBank” mà nó, cùng với Đề nghị mở tài khoản và sử dụng dịch vụ cá nhân này tạo
nên một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa tôi và OceanBank trong việc cung cấp và sử dụng
các dịch vụ của OceanBank mà tôi đã đăng ký.

Ngày

tháng

năm

CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Phaàn Ngaân haøng xaùc nhaän caùc thoâng tin ñaêng kyù cuûa Khaùch haøng
OceanBank chấp nhận việc đăng ký thông tin này của Khách hàng và sử dụng các thông tin, chữ ký mẫu trong bản đăng ký này trong các
giao dịch của Khách hàng với OceanBank kể từ ngày
Thông tin sử dụng dịch vụ

/

/

Thông tin CVQHKH

Số CIF:

CIF:

Số tài khoản:

Họ và tên:

Số thẻ:

Ký tên:

Số thẻ phụ 1:
Số thẻ phụ 2:
User truy cập Easy Internet Banking:
Số serial token:
Giao dịch viên
(Ký, họ tên)

Ngày

tháng

năm

Đại diện Ngân hàng TMCP Đại Dương
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

