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ĐĂNG KÝ KIÊM HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh…………………………………...............
Số HĐ ………………………………………………..

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ và tên……………………………………………………………………………................................…… Số CIF……………………………………………………………………………………
 CMND/Thẻ CCCD  Hộ chiếu Số …………………………………………………. Email…………………………………….……………………………………….………
Ngày cấp ….…/….. ./………….…. Nơi cấp …………………………………………………….………. Điện thoại di động ……………………………………………....……………
TÔI ĐỀ NGHỊ BIDV CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SAU ĐÂY
GÓI DỊCH VỤ
Tài khoản

Gói

BSMS Thẻ ghi nợ SmartBanking BIDV Online BIDV Pay+



 B-Free 3











………………………………………..…...

 Nhận lương









hoặc





 Sinh viên









hoặc





 Doanh nhân









hoặc





DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
 BIDV ONLINE (Internet Banking)

Gói dịch vụ ebanking (nếu có)
............................................................................................

Phương thức xác thực
 SMS OTP
 Smart OTP

Phương thức nhận Tên đăng nhập/ mật khẩu:

Số điện thoại đăng ký SMS OTP/
Smart OTP
...............................................................................................

 In tại quầy

 Qua email

 Qua SMS

 BIDV SMARTBANKING (Ứng dụng Mobile Banking trên điện thoại di động)

Gói dịch vụ ebanking (nếu có)
............................................................................................

Phương thức xác thực
 Mặc định là Smart OTP, nếu
không đăng ký chọn  SMS OTP

Số điện thoại đăng ký SMS OTP/
Smart OTP
...............................................................................................

Tên đăng nhập dịch vụ l
 Số điện thoại nhận OTP  Số điện thoại khác: ………………………........................
Phương thức nhận Tên đăng nhập/ mật khẩu:
 Qua email  In tại quầy
Tài khoản giao dịch cho các dịch vụ sau(*)……………………………………………………………………………………………………………………………….
(**)

Khách hàng điền thông tin số tài khoản để thực hiện giao dịch/thu phí dịch vụ nếu khác số tài khoản tại mục (*)

 DỊCH VỤ GỬI NHẬN TIN NHẮN NGÂN HÀNG (BSMS)

Số thẻ/ Số t i khoản(**)

Số điện thoại

Nh mạng

Hạn mức nhận tin BSMS
Phát sinh nợ
Phát sinh có

Số TK
……………………………………………………

………………….……………………

……………………...………

……………………………………

………………………………………

……………..…………………..……

…………………….……..…

……………………………………

…………...……….....………………

Số thẻ:
XXXX
XX

Số tài khoản(**)

 NẠP TIỀN ĐIỆN TỬ (VNTOPUP)

Số điện thoại

……………………………………………………

……………………………………………………

T i khoản giao dịch (**)…………………………………….……………….…

 BIDV BANKPLUS (Áp dụng cho thuê bao Viettel)

Số điện thoại………………………………………………………………………….
 ĐĂNG KÝ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG ĐỊNH KỲ

Dịch vụ

Mã khách hàng

Số Tài khoản(**)

Tên khách hàng

Ngày bắt đầu thanh toán

………………………………...………

………………………………………

……………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………...…

………………………………………

……………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG (IVR)

SĐT đăng ký………………………………………………………………………………… Email……………………………..…………………………………........……………………
 Số điện thoại

Nhận TPIN qua:

 Email

DỊCH VỤ THẺ
Tên in trên thẻ

Tối đa 26 ký tự in hoa đối với thẻ ghi nợ nội địa hoặc 21 ký tự in hoa đối với thẻ ghi nợ quốc tế, kể cả khoảng trắng

Thẻ ghi nợ nội địa Harmony

 Kim

 Mộc

Mã bí mật:

 eTrans

 Moving

 Thẻ khác…………………………………………………………………………….……….……………

………………………………

Chủ thẻ đồng ý đăng ký các dịch vụ sau:
 Bảo hiểm Chủ thẻ ghi nợ nội địa
XXXXXXXX
Số thẻ (Nếu khác thẻ đăng ký tại Biểu mẫu này)
XX
 BIDV Pay+
Số điện thoại (Nếu khác tại phần Thông tin khách hàng)......................................................................
Hoặc Không đăng ký  Bảo hiểm Chủ thẻ ghi nợ nội địa
 BIDV Pay+
 BIDV Samsung Pay
Số điện thoại nhận SMS OTP……………………………………..………………………………
Số thẻ (Nếu khác thẻ đăng ký tại Biểu mẫu này)
XXXXXXXX

………………………………

(tối đa 20 ký tự)

 Thủy

 Hỏa

 Thổ

XX
Thẻ ghi nợ quốc tế Đăng ký  Phát hành nhanh
 Phát h nh thường
MasterCard
 Nhận BSMS các giao dịch của thẻ GNQT mở tại đề nghị này
BIDV Platinum
Số điện thoại:.....................................................................
BIDV Premier
Giao dịch thẻ trực tuyến (E-commerce) được mặc định đăng ký, trừ trường hợp
BIDV Ready
khách hàng chọn  Không đăng ký
BIDV Young+
Số điện thoại nhận mật khẩu OTP khi thực hiện giao dịch trực tuyến là số điện thoại di
BIDV Vietravel động chủ thẻ đăng ký tại mục Thông tin khách hàng
Thẻ khác….…….
Họ và tên mẹ/ Tên trường tiểu học đầu tiên………………………………………………………………………………………..…..
……………………….

Kênh nhận thông báo, qu tặng:  Email
Đăng ký nhận thẻ v PIN:

 Địa chỉ liên hệ

 Địa chỉ thường trú tại VN

 Tại ngân h ng
 Tại Vietravel (Đối với thẻ Vietravel)
 Tại địa chỉ thường trú tại VN
 Tại địa chỉ liên hệ

Dành cho thẻ BIDV Platinum:
- Hạn mức giao dịch/ng y:
 Cao
 Thông thường
- Hình thức quy đổi điểm thưởng:  Dặm thưởng (Mã GLP: ………..……………)  Tiền thưởng
Dành cho thẻ liên kết: Mã khách hàng tại đối tác liên kết……………………………………………..…………………………..
Tài khoản Chính liên kết đến thẻ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Các t i khoản Phụ liên kết đến thẻ:  Các TK còn lại của tôi

 TK số………………………..………………………………………………………

Ủy quyền cho Ông/b

Số điện thoại......................................................................................

... ..................................................................................................................

Uỷ quyền

 CMND/Thẻ CCCD
 Hộ chiếu
Số: ............................................................................................
Tôi đồng ý ủy
Ng y cấp: ...................../.............................. /........................................Nơi cấp....................................................................................................................................................................
quyền nhận:
Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ...................../......................... /................................ đến khi người được ủy quyền hoàn
Thẻ, PIN
thành nội dung ủy quyền (nhận Thẻ, PIN, tên đăng nhập, mật khẩu NHĐT)
Tên đăng nhập, Tôi chịu ho n to n trách nhiệm về to n bộ nội dung ủy quyền nêu trên.
mật khẩu NHĐT Người được ủy quyền sẽ sử dụng chữ ký đăng ký tại Giấy giới thiệu của tổ
chức...................................................................................................... khi giao nhận Thẻ, PIN, tên đăng nhập, mật khẩu NHĐT

Nội dung khác……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………..………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...……………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...……………

1. Tôi cam đoan rằng mọi thông tin nêu trên l đúng sự thật và chính xác. Tôi đồng ý rằng BIDV có thể sử dụng
số điện thoại, email v 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 h ng qua các kênh giao dịch trực tuyến v 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.
2. Tôi đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ quy định của BIDV v 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 xác nhận như dưới đây, sau khi đồng ý tham gia Bảo hiểm Chủ thẻ ghi nợ nội địa trên: Đồng ý thanh toán
phí bảo hiểm cho Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và ủy quyền cho BIDV trích Nợ từ tài khoản của Tôi;
Đã đọc, hiểu “Quy tắc bảo hiểm chủ thẻ ngân h ng” hiện hành của BIC và chịu trách nhiệm cập nhật bản sửa
đổi/thay thế "Quy tắc bảo hiểm chủ thẻ ngân hàng" trên website https://bic.vn và/hoặc website
https://bidv.com.vn và/hoặc các kênh cung cấp dịch vụ của BIC.
, ngày …….… tháng …….… năm 20……..…
Người đề nghị

…………………..……..

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BIDV
BIDV đồng ý với những thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ của khách hàng tại BIDV

Số thẻ Ghi nợ nội địa:
Số thẻ Ghi nợ quốc tế:

XXXXXXX
X XX
XXXXXXX
X XX

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký v đóng dấu)
Ngày………tháng………năm…………..

PHẦN NỘI BỘ NGÂN HÀNG
Dịch vụ

Mã AM

Cán bộ giới thiệu

Thẻ GNN
………………………………..………………...………. ………………………………………..………………….

Thẻ GNQT
………………………………..………………...………. ………………………………………..………………….

BIDV Pay+
………………………………..………………...………. ………………………………………..………………….

Bảo hiểm chủ thẻ GNNĐ

Bộ phận

………………………………..………………...………. ………………………………………..……………………….

Thời gian thực Cán bộ thực hiện
hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

……... ……... ……..

……... ……... ……..

……... ……... ……..

……... ……... ……..

……... ……... ……..

Kiểm soát
Ghi chú
(Ký và ghi rõ họ tên)

