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ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 

(BM 04-CN/DVTKBL) 
 

       

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh/Sở Giao dịch............... 

 

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG  
Họ và tên……………………………………………………………... 

Ngày sinh:……./……/…................................................................. 
       CMND         Hộ chiếu            CMSQQĐNDVN Số ………….......………  

Ngày cấp:     …/…./….  Nơi cấp :………………………………………… 
 

Địa chỉ liên hệ …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại di động: …………………......................................................................................................................

  
         

TÔI ĐỀ NGHỊ BIDV CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SAU ĐÂY   

1. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN  

Chi tiết 

 
BIDV ONLINE                              BIDV  MOBILE 

Gói dịch vụ                                  
 

           �Gói Phi tài chính �Gói Tài chính 
(Khách hàng chỉ chọn một trong hai gói Dịch vụ) 

          �Gói Phi tài chính  �Gói Tài chính  
(Khách hàng chỉ chọn một trong hai gói Dịch vụ) 

Phương thức 
 xác thực 

 

� Token    

� SMS OTP, Số điện thoại  nhận OTP  

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

� Token   

� SMS OTP. Số điện thoại nhận OTP    

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

Khác  

 
Số thẻ ATM: ...................................................................... 
 
Số tài khoản: ……………………………………………...
  
Mật khẩu mặc định 

 
(gốm cả chữ, số, từ 8-16 ký tự,không bắt đầu hay kết thúc bằng ký tự số, ký tự 

liền kề không giống nhau.VD:Aa123bidv) 

 
SĐT cài đặt Ứng dụng: 
 ……………………………………………………. 

2.  DỊCH VỤ GỬI NHẬN TIN NHẮN NGÂN HÀNG (BSMS)    ���� 

Số tài khoản/Số thẻ đăng ký  
 

Số điện thoại 
 

Hạn mức nhận tin BSMS 
Phát sinh nợ  Phát sinh có  

(**)  -   

  -   

  -   

  -   

3. THANH TOÁN QUA SMS ���� 4. ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO TỪ 
NGÂN HÀNG  ���� Số tài khoản Số điện thoại 

 
  

  

  

5.BIDV BANKPLUS  ���� (Chỉ Áp dụng với thuê bao Viettel)          

Số tài khoản……………………………………………………   Số điện thoại…………………………………………………………………. 

6. THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐỊNH KỲ ���� 

Nhà cung cấp/ 
dịch vụ 

 

Mã KH Tên KH 
 

Số Tài khoản 
 

Ngày bắt đầu 
thanh toán 

Công ty CP Cấp 

Nước Đà Nẵng 

 -    

  -    

  -    

 

Số CIF ……………. 
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7. DỊCH VỤ THẺ  

Tên in trên thẻ (tối đa 26 ký tự in hoa đối với thẻ ghi nợ nội địa hoặc 21 ký tự in hoa đối với thẻ ghi nợ quốc tế, kể cả khoảng trắng)   
 

                          

 

Thẻ ghi nợ nội địa 
 

Harmony    � Kim  � Mộc  � Thủy  � Hỏa  � Thổ � eTrans      � Moving      � Thẻ khác :……………… 

Thẻ ghi quốc tế 
 
� Phát hành nhanh 

� Phát hành thường 

� MASTER READY           � Khác :……………………………………………. 

Họ và tên mẹ/ Tên trường tiểu học đâu tiên:…………………………………………………………………… 

Quốc tịch :………………………………………………….. 
Trình độ học vấn  
�Tiểu học �Trung học  �Đại học/ tương đương � Sau đại học 
Tình trạng hôn nhân 
� Độc thân     � Kết hôn  � Khác:……………… 

Tổng thu nhập/tháng:………….……trvnd 

Nghề nghiệp: �Đang đi học �Đi làm  

                        �Tự doanh     � Nghỉ hưu     

�Khác……… 

 
Đăng ký giao dịch trên Internet :                     � Thẻ chính              � Thẻ phụ 1           � Thẻ phụ 2 
 
Địa chỉ nhận thông báo và/hoặc sao kê :         � Email                     � Địa chỉ liên hệ    � Địa chỉ thường trú  

� Tài khoản Chính liên kết đến thẻ:………………………… 

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

� Các tài khoản Phụ liên kết đến thẻ:……………………………………… 

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

Hình thức nhận thẻ  
� Chủ thẻ nhận trực tiếp    

� Ủy quyền cho người khác nhận thẻ 

Họ và tên người được ủy quyền :………………………………   

Số CMND/Hộ chiếu/CMSQ:…………… ……………………… 

Ngày cấp :…  …/……    ../……… 

Nơi cấp :………………………… 

Số điện thoại:…………………… 

 

Chữ ký của Người được  ủy quyền 
(Ký và ghi rõ Họ tên) 

 

Bằng việc ký vào Bản đăng ký dịch vụ này, tôi đề nghị Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam  (BIDV) cung cấp 

dịch vụ theo đăng ký và xác nhận: (1) Thông tin nêu trên là đầy 

đủ, trung thực và chính xác; (2) Tôi đã đọc, hiểu rõ,  đồng ý  và 

cam kết tuân  thủ Quy định, các điều khoản, điều kiện về việc sử 

dụng dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu 

tư và phát triển Việt Nam, bao gồm cả những sửa đổi theo từng 

thời điểm, các hướng dẫn sử dụng dịch vụ, các thông báo của 

BIDV liên quan đến từng Dịch vụ được đăng tải trên website của 

ngân hàng tại địa chỉ http://bidv.com.vn/  

Tôi đồng ý và xác nhận chữ ký và ghi rõ họ tên của Tôi tại đề 

nghị này là chữ ký mẫu cho các giao dịch TK của Tôi tại BIDV. 

Chủ TK/Người đề nghị  
(Ký và ghi rõ Họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 
Cán bộ giới thiệu (RM): …………………                                                                                                         Ngày hiệu lực:…/…/  .....                                                                

Bộ phận tiếp nhậnhồ sơ KH 
Ngày thực hiện: 

…./…/……. 

Bộ phận xử lý yêu cầu khách hàng 
Ngày thực hiện: 

…./…/… 
 

Phần dành cho bộ phận phát hành thẻ   
 Số thẻ………………………… 

Thời gian nhập hồ sơ: ….. 

giờ…….phút,ngày…../……../..… 

Thời gian duyệt hồ sơ: 
…..giờ…….phút,ngày…../……../…. 

Cán bộ 
(Ký, ghi rõ họ 

tên) 
 

Cán bộ kiểm soát 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Cán bộ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Cán bộ kiểm soát 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Cán bộ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Cán bộ kiểm soát 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

   

 

   

      

      

      

 

 
 

 

 

  


