Mẫu số 01/NHĐT-OCEANBANK

PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
(Dành cho khách hàng cá nhân)
Kính gửi: NGÂN HÀNG TM TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG - Chi nhánh/PGD :…………………………………
Ghi chú :
+ Đánh dấu * là bắt buộc nhập thông tin
+Tích (V) vào ô đăng ký, tích (X) vào ô không đăng ký, gạch chéo phần không ghi
Đề nghị OceanBank đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử theo những thông tin dưới đây:
1. Thông tin khách hàng *
Họ và tên (chữ in hoa) : ………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ cư trú :…………………………………………………………………………………………………………
Số CMND/Thẻ căn cước/Số Hộ chiếu :……………………Ngày cấp………………Nơi cấp:……………………….
Địa chỉ Email :…………………………………………………….. Số ĐTDĐ :…………………………….
2. Thông tin đăng ký dịch vụ của khách hàng
2.1. Easy Internet Banking/Easy OceanBank Mobile (Giao dịch trên trình duyệt Internet/trên ứng dụng cài đặt
tại thiết bị di động)
Tên truy cập mong muốn (nếu quý khách không đăng ký tên truy cập, OceanBank sẽ sử dụng số ĐTDĐ ở mục 1
của quý khách là tên truy cập dịch vụ):

Tài khoản thanh toán đăng ký: Tất cả các tài khoản của khách hàng.
Hình thức nhận mật khẩu: qua tin nhắn SMS tới số ĐTDĐ ở mục 1.
Gói dịch vụ:
Easy Advance
Easy Super Advance
2.2. Easy SMS Banking
Các tài khoản thanh toán hiện có.
TK 1:

Easy Premium

TK 2:
TK 3:
Số ĐTDĐ sử dụng dịch vụ (Chọn số tài khoản giao dịch tương ứng với số ĐTDĐ sử dụng dịch vụ SMS)
Số ĐTDĐ ở mục 1
Giao dịch trên tài khoản:

Tất cả TK hiện có

TK1

TK2

TK3

Số khác
Số ĐTDĐ :………………………
Giao dịch trên tài khoản:

Tất cả TK hiện có

TK1

TK2

TK3

Số ĐTDĐ :………………………
Giao dịch trên tài khoản:
Tất cả TK hiện có
TK1
TK2
TK3
Gói dịch vụ: Easy Standard
3. Cam kết của khách hàng
 Tôi xác nhận những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG
trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp.
(Ký và ghi rõ họ tên)
 Tôi xác nhận đã được OceanBank cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn
sử dụng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật liên
quan dịch vụ ngân hàng điện tử đã đăng ký.
 Bằng việc ký vào phiếu đề nghị đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử này, tôi
xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ “điều khoản đăng ký và
sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của OceanBank” do OceanBank ban hành
trong từng thời kỳ và được đăng tải trên website www.oceanbank.vn.
 Trong trường hợp đã nhắn tin hủy tính năng nhận biến động số dư tài
khoản và thực hiện nhắn tin đăng ký lại tính năng này, tôi đồng ý và cam kết
tuân thủ các nội dung đã cam kết nêu trên.
4. Phần ngân hàng xác nhận các thông tin đăng ký của khách hàng
OceanBank chấp nhận việc đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử của Khách hàng theo đề nghị trong bản đăng ký này.
………, ngày……tháng……năm……
GIAO DỊCH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

