GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐỀ NGHỊ
PHÁT HÀNH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA KIENLONGBANK

Mẫu 01A-PT/KLB
DÙNG CHO CÁ NHÂN

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ tên khách hàng: ................................................................................................  Nam
 Nữ
Ngày sinh: .................................................... Quốc tịch
 Việt Nam
 ........................
CMND/HC: .................................................. Ngày cấp: ....................................... Nơi cấp: .............................................
Địa chỉ liên lạc: ............................ .....................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................... Di động: ......................................... Email: ................................................
ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN
Loại tài khoản: Tiền gửi thanh toán
Phần dành cho Kienlongbank
Loại tiền: VND
Số tài khoản: ___________________
ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THẺ
 Phát hành Thẻ ghi nợ nội địa
Trên tài khoản: ___________
(nếu có)

• Tên in trên Thẻ (chữ IN, tối đa 19 ký tự gồm cả khoảng trắng)
(*)
(*)

Trường hợp phát hành nhanh thì không cần ghi tên trên thẻ

• Hạng thẻ:
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
Tôi đăng ký sử dụng các dịch vụ:
 SMS Banking
Số ĐTDD chính: ..........................................................
Số ĐTDD phụ: .............................................................
 Internet Banking
Xác thực bằng One time password (OTP) qua:
 SMS tới số ĐTDĐ: ..............................................
 Token
Gói dịch vụ
 SIMPLE
 BASIC
 ADVANCE
Đăng ký nhận thông báo mới từ Ngân hàng qua:
 Email đã đăng ký
(*)
Chỉ cho phép xem thông tin.

Trường Sa

Hoàng Sa 

Giao dịch trên tài khoản:
 Tài khoản TGTT (thu phí): ......................................
 Tài khoản TGTT (khác): ........................................
Giao dịch trên tài khoản:
 Tài khoản TGTT (thu phí): ......................................
 Tài khoản TGTT (khác): .........................................
 TK Tiền gửi tiết kiệm(*): ..........................................
 TK tiền vay(*): ..........................................................

 Số điện thoại đã đăng ký

Tôi xác nhận thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp. Tôi đã
nhận, đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản và điều kiện liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản và các dịch vụ
nêu trên của Kienlongbank. Tôi hiểu rằng các Điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi bởi Kienlongbank
mà không cần có sự xác nhận của tôi theo từng thời điểm và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện đó.
…................., ngày….....tháng........năm...............
Chữ ký 1

Chữ ký 2

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
Ngân hàng TMCP Kiên Long chấp thuận cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo các thông tin đã đăng ký.
Số Token ………………………cho User …………………….
………………., ngày ......, tháng........, năm………...
GIAO DỊCH VIÊN
KIỂM SOÁT VIÊN
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KHÁCH HÀNG

Xác nhận của Khách hàng
 Đã nhận Token số: ........................
Tình trạng: mới 100%, hoạt động tốt.

.

