
 

  

ÑEÀ NGHÒ PHAÙT HAØNH THEÛ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ VISA OCEANBANK
(AÙp duïng cho Khaùch haøng coù taøi saûn baûo ñaûm)

      Phong tỏa tài khoản tiền gửi thanh toán tại OceanBank

Số tài khoản tiền gửi:

Số tiền phong tỏa: 

- Bằng số:

- Bằng chữ:

A. Phaàn daønh cho khaùch haøng cung caáp thoâng tin

B. Phaàn daønh cho Ngaân haøng hoãâ trôï keâ khai (Các thông tin có dấu * là bắt buộc) 

1. THOÂNG TIN YEÂU CAÀU PHAÙT HAØNH THEÛ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ VISA OCEANBANK (gọi tắt là Thẻ)

Đề nghị OceanBank phát hành Thẻ tín dụng quốc tế VISA loại hình có tài sản bảo đảm cho tôi theo nội dung sau đây:

Ngày sinh*:      Quốc tịch*:

Email*:

Địa chỉ nơi ở hiện tại*:

Địa chỉ thường trú* (nếu khác địa chỉ nơi ở hiện tại):

Tên in trên thẻ*

Loại thẻ*:               Thẻ TDQT VISA OceanBank có tài sản bảo đảm     

                               Thẻ TDQT VISA OceanBank Food Lovers’ Edition (gọi tắt là thẻ Visa Food Lovers)       

    Khác:

Loại phát hành*:                     Phát hành mới                                            Thay thế thẻ hết hạn

Hạng thẻ*:                    Chuẩn                                                          Vàng (không áp dụng cho thẻ VISA Food Lovers)

Hình thức trả thẻ*:                 Qua bưu điện (theo địa chỉ liên lạc)            CN/ PGD trả thẻ

Hình thức phát hành*:    Nhanh (03 ngày làm việc)                           Thường (05 - 07 ngày làm việc)

Hạn mức tín dụng đề nghị* (vui lòng ghi rõ):                                          

Trường hợp Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng (HMTD) thấp hơn đề nghị, Quý khách có đồng ý hay không? 

     Không đồng ý                        Đồng ý                Đồng ý nếu HMTD không thấp hơn (VND):           

Thời hạn cấp HMTD đề nghị* (vui lòng ghi rõ):

Đăng ký tính năng thanh toán qua internet* (Bằng cách đồng ý sử dụng dịch vụ, tôi/ chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách 

nhiệm và rủi ro (nếu có) liên quan đến các giao dịch thực hiện qua mạng):                   Có                   Không

Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking Thẻ tín dụng (nhận tin nhắn biến động số dư, tóm tắt sao kê…):          Có                    Không

Hình thức bảo đảm phát hành và tài sản bảo đảm*:

      Cầm cố Sổ tiết kiệm do OceanBank phát hành

Loại hình STK:        

Số STK:                              

Loại tiền:                

Số tiền:  - Bằng số:              

              - Bằng chữ:

Ngày đáo hạn STK: 

  

Họ và tên (chữ in hoa):                   Số ĐTDĐ:

Số CMND/ Số hộ chiếu:                 Ngày cấp:        Nơi cấp:              

   

OceanBank trân trọng cảm ơn Quý khách đã lựa chọn chúng tôi. 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 A, phần còn lại nhân viên OceanBank sẽ hỗ trợ kê khai 
giúp Quý khách, Quý khách vui lòng đọc, hiểu và ký xác nhận thông tin vào Mục C.

Kính gửi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG - Chi nhánh/ PGD:
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2. PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙN*

3. ĐĂNG KÝ NÂNG HẠN MỨC TÍN DỤNG TỰ ĐỘNG (chỉ áp dụng đối với TSBĐ là STK loại hình gửi góp)

Thông tin nâng Hạn mức tín dụng Tự động:

Tôi ủy quyền cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG - Chi nhánh                 được quyền 

phong tỏa số tiền gửi định kỳ vào STK của tôi (nếu có) và tự động tăng hạn mức tín dụng Thẻ TDQT VISA OceanBank có tài sản 

bảo đảm của tôi mở tại OceanBank theo đúng quy định của OceanBank. Cụ thể như sau:

Hạn mức tín dụng Thẻ tự động tăng theo số dư Sổ tiết kiệm gửi góp (không quá 90% số dư sổ tiết kiệm nếu loại tiền là Việt Nam 

Đồng hoặc 80% số dư sổ tiết kiệm nếu loại tiền khác).  

Ngày dừng tăng Hạn mức tín dụng tự động (nếu có):

Hạn mức tín dụng tăng lên mức tối đa (nếu có):

- Bằng số:

- Bằng chữ:

(Vui lòng gạch chéo phần này nếu Quý khách không có nhu cầu)

5. HỒ SƠ ĐÍNH KÈM

Vui lòng đính kèm theo giấy tờ sau và mang theo giấy tờ gốc để đối chiếu đối với bản sao khi Ngân hàng yêu cầu:

      CMND/ Hộ chiếu

     Các giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm. Riêng trường hợp cầm cố STK, đề nghị Quý khách trực tiếp mang STK đến các 

      điểm PGD của OceanBank để thực hiện cầm cố đảm bảo phát hành thẻ)

      Giấy tờ khác (nếu có, đề nghị ghi rõ):

4. ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ PHỤ
Họ và tên chủ thẻ phụ 1:

Tên in trên thẻ

Số CMND/ Hộ chiếu:                Ngày cấp:           /          /                Nơi cấp:

Ngày sinh:          /          /                       Giới tính:         Nam           Nữ        Quốc tịch: 

Điện thoại di động:               Quan hệ với chủ thẻ chính:

Địa chỉ nơi ở hiện tại:              Email:

Họ và tên chủ thẻ phụ 2:

Tên in trên thẻ

     Khách hàng tự thanh toán

     Tự động ghi nợ tài khoản thanh toán mở tại OceanBank (Tôi xin ủy quyền cho Ngân hàng trích nợ tự động từ tài khoản thanh toán 

     của tôi để thanh toán cho sao kê thẻ tín dụng của tôi)

Số tài khoản thanh toán tại OceanBank: 

Tỷ lệ thanh toán:  Thanh toán mức tối thiểu            Thanh toán mức tối đa

Đề nghị Ngân hàng gửi bảng sao kê giao dịch hàng tháng và các thông báo theo hình thức sau:

     Bằng email đã khai báo ở mục B  Địa chỉ nơi ở hiện tại  

     Địa chỉ cơ quan    Địa chỉ khác (vui lòng ghi rõ):

Số CMND/ Hộ chiếu:                Ngày cấp:           /          /                Nơi cấp:

Ngày sinh:          /          /                       Giới tính:         Nam           Nữ        Quốc tịch: 

Điện thoại di động:               Quan hệ với chủ thẻ chính:

Địa chỉ nơi ở hiện tại:              Email:

(Vui lòng gạch chéo phần này nếu Quý khách không có nhu cầu)



C. Xaùc nhaän cuûa Khaùch haøng

Tôi/ Chúng tôi xác nhận các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Tôi/ 
Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các Điều kiện, điều khoản sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế kèm theo Đề nghị 
phát hành thẻ quốc tế VISA OceanBank này và được đăng tải trên website www.oceanbank.vn. Bằng việc ký vào Đề nghị phát 
hành thẻ tín dụng quốc tế VISA OceanBank này, tôi/ chúng tôi xác nhận rằng tôi/ Chúng tôi đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi 
các Điều kiện, điều khoản sử dụng thẻ tín dụng quốc tế VISA OceanBank mà nó, cùng với Đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc 
tế VISA OceanBank này tạo nên một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa tôi/ Chúng tôi và OceanBank trong việc cung cấp 
và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế VISA OceanBank.

“Đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế VISA OceanBank” và “Điều kiện, điều khoản sử dụng thẻ tín dụng quốc tế” được lập 
thành một bản chính được giữ bởi Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương và một bản sao sẽ được chuyển lại cho 
Khách hàng khi bàn giao tài khoản, thẻ và các dịch vụ đi kèm.

* Trong trường hợp phát hành thẻ phụ: chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ cùng ký vào phần chữ ký của chủ thẻ phụ.

Ngày       tháng       năm Ngày       tháng       năm Ngày       tháng       năm

CHỦ THẺ CHÍNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ THẺ PHỤ 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ THẺ PHỤ 1
(Ký, ghi rõ họ tên)



( giờ          phút, ngày        /        /              )
Giao dịch viên/ Chuyên viên hỗ trợ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giao dịch viên/ Chuyên viên hỗ trợ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kênh bán:

       Kênh bán trực tiếp (qua CVQHKH/ CTV) 

       Kênh bán gián tiếp (qua Người giới thiệu) 

       Khác (ghi rõ)

1. PHẦN DÀNH CHO ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
 

2. XÉT DUYỆT PHÁT HÀNH 

D. Phaàn daønh cho Ngaân haøng Thöông maïi TNHH MTV Ñaïi Döông

, ngày           tháng           năm

         

        
Thông tin CVQHKH   

CIF:

Họ tên:

Ký tên:

Kiểm soát/ Lãnh đạo Phòng/ Bộ phận KHCN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày giờ nhận hồ sơ:                                            Mã đơn mở thẻ:

       Đồng ý phát hành thẻ tín dụng quốc tế cho Khách hàng.

Hạn mức tín dụng thẻ (HMTDT) xét duyệt:        

(Bằng chữ:      

Thời hạn cấp HMTDT: từ ngày:  / /   đến hết ngày:           /     /

Số thẻ (Mã BIN - xxx - xxx - 4 số cuối của thẻ):    

Số tài khoản:

       Từ chồi hồ sơ. Lý do:

Đại diện cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


