
Mẫu số 02/NHDT-OCEANBANK/2012 
 
 

BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 
NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

(Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp) 
 

Kính gử i:  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV  ĐẠI DƯƠNG-CN/PGD : ....................................... 
 

Ghi chú : 
 

+Các trường đánh dấu * là trường bắt buộc nhập thông tin 
 

+Bản đăng ký chỉ hợp lệ khi có con dấu của doanh nghiệp, chữ ký của chủ tài khoản / người được uỷ quyền 
 

PHẦN A :  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ 
Tôi đồng ý đăng ký sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử của OCEANBANK với thông tin cụ thể như sau: 
Tên doanh nghiệp*: ................................................................................................................................................. 
Địa chỉ doanh nghiệp*: ............................................................................................................................................ 
Điện thoại cố định: ...................................................... Fax ...................................................................................... 
Đại diện*: ............................................................................................Chức vụ*: .................................................................... 
(Theo giấy ủy quyền Số: Ngày........................... Tháng .... ...............Năm....................... của ................................................ ) 
Họ và tên chủ Tài khoản*: ....................................................................................................................................... 
Ngày sinh*:..................................... Nam Nữ Quốc tịch: ............................................... 
Số CMTND/Hộ chiếu*: .............................................. Cấp ngày*: ....................... Nơi cấp*: ................................ 

 
Các tài khoản thanh toán hiện có: 

Số Tài khoản 1 : 
Số Tài khoản 2 : 
Số Tài khoản 3 : 

Đăng ký dịch vụ Easy Online Banking-Ngân hàng trực tuyến: 
Người sử dụng thứ nhất: 

Chọn gói dịch vụ*:   EASY STANDARD EASY ADVANCE 
Email*: .................................................................................................................. 
Hình thức xác thực*:  SMS tới số: ................................................  TOKEN 
Tên truy cập mong muốn: 
Giao dịch trên tài khoản*: Tất cả các tài khoản hiện có 

Người sử dụng thứ hai: 
Chọn gói dịch vụ*:   EASY STANDARD EASY ADVANCE 
Email*: .................................................................................................................. 
Hình thức xác thực*:  SMS tới số: ................................................  TOKEN 
Tên truy cập mong muốn: 
Giao dịch trên tài khoản*: Tất cả các tài khoản hiện có 

TK 1 TK 2 TK 3 
TK 1 TK 2 TK 3 

Người sử dụng thứ ba: 
Chọn gói dịch vụ*:   EASY STANDARD EASY ADVANCE 
Email*: .................................................................................................................. 
Hình thức xác thực*:  SMS tới số: ................................................  TOKEN 
Tên truy cập mong muốn: 
Giao dịch trên tài khoản*: Tất cả các tài khoản hiện có 

TK 1 TK 2 TK 3 



 

Đăng ký dịch vụ Easy Mobile Banking-Ngân hàng di động qua SMS: 
Người sử dụng thứ nhất: 

Chọn gói dịch vụ*: EASY STANDARD  
Số di động*: .................................................................................................................. 
Giao dịch trên tài khoản: Tất cả các tài khoản hiện có 

 TK 1 TK 2 TK 3 
Người sử dụng thứ hai: 

Chọn gói dịch vụ*: EASY STANDARD  
Số di động*: .................................................................................................................. 
Giao dịch trên tài khoản: Tất cả các tài khoản hiện có 

 TK 1 TK 2 TK 3 
Người sử dụng thứ ba: 

Chọn gói dịch vụ*: EASY STANDARD  
Số di động*: .................................................................................................................. 
Giao dịch trên tài khoản: Tất cả các tài khoản hiện có 

 TK 1 TK 2 TK 3 
Đăng ký dịch vụ Easy Corporate Banking-Ngân hàng trực tuyến dành cho Doanh nghiệp 
Chọn gói dịch vụ*: EASY STANDARD EASY ADVANCE 
Mô hình giao dịch*: MỘT CẤP HAI CẤP BA CẤP 
Giao dịch trên tài khoản: Tất cả các tài khoản hiện có 

 TK 1 TK 2 TK 3 
 

Tôi xin xác nhận: 
1. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp; 
2. Đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ theo các Điều, Khoản quy định tại Phần B: Quy định đăng ký và sử dụng 
dịch vụ Ngân hàng điện tử; 

Xác nhận của Khách hàng: 
Đã nhận đầy đủ Tên truy cập và mật khẩu truy cập* 
Đã nhận Token số: ……………….. tình trạng tốt*. 

Ngày … tháng … năm 201… 
Khách hàng 

(Đóng dấu, Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 
Số Token Key: ……………………………….. 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN 

 
 
Ngày … tháng … năm 201… 

CÁN BỘ KIỂM SOÁT 



PHẦN B: QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 
 
 

Điều 1: Dịch vụ cung cấp 
 

1. OCEANBANK cung cấp cho Khách hàng các gói dịch vụ 
Ngân hàng điện tử bao gồm: Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến 
Easy Online Banking và Easy Corporate Banking, dịch vụ 
Ngân hàng di động Easy Mobile Banking (sau đây gọi tắt 
là “Dịch vụ”). 

2. Tuỳ từng thời kỳ, OCEANBANK có quyền thay đổi, bổ 
sung các chức năng của từng gói dịch vụ và sẽ thông báo 
cho Khách hàng thông qua website  www.oceanbank.vn 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng 
 

1. Sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử do OCEANBANK 
cung cấp đúng mục đích và hợp pháp; 

2. Tuân thủ các quy định của OCEANBANK về đăng ký, sử 
dụng dịch vụ và các hướng dẫn khác. 

3. Bảo mật các thông tin về tên truy cập,  mật khẩu truy cập và 
thiết bị bảo mật. 

4. Hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm và thiệt hại có thể xảy ra 
do việc sử dụng trái phép của người không có thẩm quyền 
truy cập. 

5. Thông báo kịp thời cho OCEANBANK trong trường hợp 
tên truy cập, mật khẩu truy cập bị lộ hoặc thiết bị bảo mật 
bị thất lạc. 

6. Thông báo ngay cho OCEANBANK bất kỳ sự thay đổi gì 
liên quan đến địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động đã 
đăng ký của Khách hàng. Trừ khi nhận được thông báo 
thay đổi của Khách hàng, OCEANBANK sẽ tiếp tục cung 
cấp dịch vụ qua địa chỉ email hoặc số điện thoại di động 
mà Khách hàng đã đăng ký. 

7. Có  quyền  chấm  dứt  việc  sử  dụng  các  dịch  vụ  do 
OCEANBANK cung cấp bất cứ lúc nào sau khi thông báo 
bằng văn bản cho OCEANBANK về việc ngừng sử dụng 
dịch vụ. 

8. Tuân  thủ  quy  định   về   việc   nộp   phí   dịch   vụ   của 
OCEANBANK. 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của OCEANBANK 
 

1. Cung cấp dịch vụ và thực hiện các giao dịch điện tử của 
Khách hàng khi nhận đúng các thông tin khai báo như  tên 
truy cập, mật khẩu truy cập, mật khẩu của thiết bị bảo mật. 

2. Đảm bảo hệ thống dịch vụ vận hành ổn định, an toàn và 
tuân thủ các quy dịnh của pháp luật liên quan đến việc 
cung ứng dịch vụ. 

3. OCEANBANK không chịu  trách nhiệm đối  với  những 
thiệt hại, rủi ro có thể xảy ra trong các trường hợp sau: 
a. Khách hàng để lộ tên truy cập, mật khẩu truy cập, 

thất lạc thiết bị bảo mật hoặc các thông tin khác dẫn 
đến việc người khác có thể dùng các thông tin đó để 
sử dụng dịch vụ trái phép; Người sử dụng dịch vụ 
phải là Khách hàng hoặc là người được khách hàng 
ủy quyền hoặc cho phép sử dụng tên truy cập, mật 
khẩu truy cập để sử dụng dịch vụ; 

b. Các trường hợp bất khả kháng nằm ngoài sự 
kiểm soát của ngân hàng và khách hàng theo quy 
định của pháp luật. 

4. OCEANBANK có quyền tự động trích từ tài khoản 
tiền gửi của khách hàng để thu phí dịch vụ theo quy 
định. 

5 OCEANBANK có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm 
dứt việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng bất kỳ lúc 
nào mà không cần sự đồng ý của khách hàng trong 
các trường hợp: 
a. Việc sử dụng dịch vụ của khách hàng có thể gây 

ảnh hưởng tới tính an toàn, bảo mật của hệ thống 
của OCEANBANK; 

b. OCEANBANK ngừng vận hành hoặc nâng cấp 
hệ thống trong một thời gian nhất định; 

c. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của 
pháp luật. 

 

Điều 5: Phí sử dụng dịch vụ 
 
1. Phí   dịch   vụ   được   áp   dụng   theo   biểu   phí   do 

OCEANBANK ban hành và có thể được thay đổi cho 
phù hợp với từng thời kỳ. 

2. Khách  hàng  ủy  quyền  cho  OCEANBANK  được 
quyền tự động trích nợ phí sử dụng Dịch vụ trên bất 
kỳ tài khoản nào mở tại OceanBank để thanh toán tiền 
phí sử dụng Dịch vụ này. 

Điều 6: Các quy định khác 
 
1. Các thiết kế, biểu tượng, hình ảnh và các thông tin 

khác do OCEANBANK cung cấp qua các dịch vụ 
Ngân hàng điện tử là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của 
OCEANBANK. Mọi sự sao chép, thay thế, sửa chữa 
mà không được sự chấp thuận của OCEANBANK 
đều bị coi là bất hợp pháp. 

2. Những vấn đề chưa được nêu trong quy định này 
được thực hiện theo các quy định của pháp luật. 

3. Bằng việc ký vào bản đăng ký này, các bên đã thống 
nhất và chấp nhận các điều khoản đã quy định. Khách 
hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ đúng, đầy đủ 
những điều khoản, điều kiện như trên và các quy định 
liên quan của pháp luật. 

4. Đăng ký này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá 
trị pháp lý như nhau, OCEANBANK giữ 01 (một) 
bản, Khách hàng giữ 01 (một) bản. 


