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

Tôi đã từng có tài khoản/gửi tiết kiệm tại BIDV ☐

Họ và tên*: Giới tính*:

Ngày sinh* Nơi sinh (Tỉnh)*: Quốc tịch*:

CMND/CCCD*: Ngày cấp*: Nơi cấp*:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ*:

Điện thoại đi động*:

Người cư trú    Độc thân Đã lập gia đình

Khách hàng có chủ sở hữu hưởng lợi khác? Có Không

Khách hàng có phải đối tượng tham gia thỏa thuận pháp lý? Có Không

Khách hàng có thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ, đối tượng có 1 trong những dấu hiệu Mỹ không? * Có Không

Ủy quyền: Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Trường: TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ:

Thay mặt tôi nhận thẻ ATM tại Ngân hàng.

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ  VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN 

CÁ NHÂN VIỆT NAM
Ảnh 3*4 hoặc 4*6

Lưu ý: 

KHÔNG DẬP GHIM

 vào ảnh

  I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

........................................................................................... Nam    Nữ

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

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

Như trên CMND/CCCD đính kèm

MÃ HỌC VIÊN CAO HỌC: ……..…………………. ĐH GIÁO DỤC -  ĐHQGHN

........................................................... Email*: ......................................................................

Người không cư trú

(*) 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, 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.

   II. ĐỀ NGHỊ BIDV CUNG CẤP GÓI DỊCH VỤ:

Gói sinh viên

 học sinh:

Tài khoản thanh toán Loại tiền tệ: VNĐ

Smartbanking:
Tên đăng nhập và nhận OTP: trùng với số điện thoại đăng kí ở mục I

Mật khẩu: KH nhận qua tin nhắn sau khi BIDV đăng kí thành công.

Ví điện tử:             MOMO                                    VNPAY                                                     

BSMS: Gửi tin nhắn biến động số dư tới số điện thoại đăng kí tại mục I

Thẻ liên kết sinh viên: 

Họ và tên trên thẻ: Trùng với tên khách hàng trên CMND/CCCD

Số tài khoản liên kết với thẻ: Trùng với số TK yêu cầu mở tại Mục II

Bảo hiểm Chủ thẻ ghi nợ nội địa

144 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội



Ghi chú: Hồ sơ phát hành thẻ gồm: bản sao CMND/CCCD và ảnh thẻ

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

CIF: …………....…...……

TK: 2151000.........................

Mã AM: 21504000

Số thẻ: .............................

Ngày hiệu lực: …... / …... /…...

  III. 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, e-mail 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 chấp nhận Giấy đề nghị này cùng với “Các điều kiện, điều khoản phát hành và sử dụng Thẻ liên kết sinh viên BIDV” là hợp đồng sử 

dụng dịch vụ thẻ của tôi với BIDV, ràng buộc trách nhiệm của tôi đối với BIDV.

3/ 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.

4/ 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 hàng” 

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.

5/ Tôi ủy quyền cho BIDV ghi nợ tài khoản của tôi để thanh toán các dịch vụ gia tăng tại Mục II trên đây và thu các khoản phí phát sinh.

  IV. XÁC NHẬN ĐỀ NGHỊ - CHỮ KÝ MẪU                                  

 Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm 20…..

Chữ ký cũ đã đăng ký

nếu thay đổi chữ ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký mẫu 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tài khoản 

(Xác nhận đề nghị kiêm xác nhận chữ kí mẫu)

(Ký và ghi rõ họ tên)

  PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Bộ phận Cán bộ thực hiện Kiểm soát

CIF
TW tạo tự động theo lô

SVS

Tài khoản

Dịch vụ

Thẻ ATM


