GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
VÀ PHÁT HÀNH THẺ LIÊN KẾT HỌC VIÊN
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Số HSKH:

………………..….…………………………
……….

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG
Họ và tên:
Tên viết tắt:
Ngày sinh:

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

……………………………………………………………………………………………………………………

 Có

Cư trú

 Không

Tình trạng hôn nhân

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….

 Nam

Giới tính

 CMND/Thẻ căn cước công dân

 Nữ
Hộ chiếu

Số…………………………………………………………………………. . Ngày cấp …………….…………….. Nơi cấp………………
Địa liên hệ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nước ngoài: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Email:

 Độc Thân  Có gia đình  Ly dị  Góa
Trình độ học vấn

 Sau đại học  Đại học
 Cao đẳng  THPT, Trung cấp
Nghề nghiệp:

 Sinh viên
 Học viên
 Khác

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại di động:
Điện thoại cố định

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ FATCA
1. Quý khách là Công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ
2. Quý khách có nơi sinh tại Hoa Kỳ
3. Quý khách có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ
4. Quý khách có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ
5. Quý khách có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại
Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ
6. Quý khách có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực đối với
khoản tài chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ

 Có
 Có
 Có
 Có
 Có
 Có
 Có

7. Quý khách có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ

 Không
 Không
 Không
 Không
 Không
 Không
 Không

TÔI ĐỀ NGHỊ VIETCOMBANK CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SAU ĐÂY
THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Loại tiền:

 VND

 USD

YÊU CẦU PHÁT HÀNH THẺ LIÊN KẾT HỌC VIÊN
Tên chủ thẻ (in trên thẻ, tối đa 20 ký tự in hoa)



Tôi đồng ý và ủy quyền cho đại diện hợp pháp của Trường Đại học Y Hà Nội theo công văn/giấy tờ giới thiệu số:…………………………,
thay mặt Tôi thực hiện công tác nhận thẻ được phát hành với các thông tin nêu trên và các tài liệu liên quan khác do Ngân hàng cung cấp.
Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm và không có bất cứ khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền nêu trên.
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC
Đề nghị đánh dấu (V) vào ô trống để xác nhận yêu cầu dịch vụ, đánh dấu (X) vào ô
trống nếu không sử dụng dịch vụ.
Dịch vụ Ngân hàng qua tin nhắn di động (VCB-SMS



 Dịch vụ Ngân hàng trên điện thoại di động (VCB-Mobile B@nking)
 Dịch vụ thanh toán trên điện thoại di động cho
thuê bao Viettel (Mobile BankPlus)

B@nking)

 Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (VCB-iB@nking)

 THANH TOÁN HỌC PHÍ ĐỊNH KỲ
Tôi đề nghị Vietcombank cung cấp dịch vụ Thanh toán học phí qua hình thức khấu trừ tài khoản tự động và ủy quyền cho Vietcombank Chi nhánh Hoàn Kiếm, khi đến kỳ thu học phí do Trường Đại học Y Hà Nội thông báo, tự động trích Nợ tài khoản tiền gửi
số:……………………………………………………..của tôi mở tại NHNT - Chi nhánh Hoàn Kiếm để thanh toán tiền học phí theo các
yêu cầu như sau:
-

Họ và tên sinh viên/học sinh:………………………………………………………………………..
Mã khách hàng:………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

-

Đơn vị thụ hưởng:

-

Số tiền thanh toán: Số tiền học phí theo yêu cầu từ Trường học + Phí dịch vụ (nếu có).
Thời hạn ủy quyền: Từ ngày……../……../20…….. đến ngày……../……../20……..

Trường Đại học Y Hà Nội

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
1.
2.
3.

Tôi cam đoan mọi thông tin đưa ra tại đề nghị này đều đầy đủ và trung thực. Đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
(Vietcombank) mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ mà tôi đăng ký ở trên.
Tôi thừa nhận là đã nhận được Qui định, Hợp đồng áp dụng cho việc mở, quản lý và sử dụng tài khoản cũng như các dịch vụ đăng
ký ở trên và đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ mọi điều kiện, điều khoản
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo các quy định cụ thể của Vietcombank, qui chế của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

CHỮ KÝ MẪU
Chữ ký mẫu thứ nhất

Chữ ký mẫu thứ hai

Ký và ghi rõ họ tên

Ngày……tháng……năm…….
XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
Ngày……tháng……năm…….
(Ký tên, đóng dấu)

THÔNG TIN SINH VIÊN
Tên trường:………………............................................
Lớp:……………………………………………………
Khoa: ………………………………………………….
Ngành học:…………………………………………….
Khóa học:………………………………………………
Mã học viên:…………………………………………..

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG:
Số HSKH:……………………………………………...
Số TK VNĐ:……………………………………………
Số TK giao dịch chứng khoán:………………………..
Số TK NT:……………………………………………...
Tên truy cập:…………………………………………...

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ
Cán bộ tiếp nhận
Cán bộ xử lý
Vietcombank

Họ tên
Hiệu lực từ ngày:

…../……/……..

Họ tên

Họ tên
Ngày.…../……/……..

