MB05-HDPHT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------o0o------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH MỚI/PHÁT HÀNH LẠI THẺ
Tên công ty: .................................................................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................................................
Số điện thoại: ........................................ Fax:..............................................................................
Số Giấy CNĐKDN: ................................do.................. cấp ngày................................................
Mã số thuế: ...................................................................................................................................
Người đại diện: ....................... Chức vụ: .....................................................................................
Theo Giấy ủy quyền (nếu có) số: ………………. ngày .............................................................
Số tài khoản của công ty tại PG Bank: ........................................................................................
Số CIF công ty tại PG Bank:........................................................................................................
Đề nghị PG Bank phát hành mới/phát hành lại thẻ theo thông tin như sau:
I. Quy định về tên đăng ký in trên thẻ (không áp dụng với thẻ trả trước vô danh):
-

Dòng 1: Tên cá nhân in trên thẻ1 hoặc biển số xe (đối với thẻ F-card) được đăng ký theo
danh sách dưới đây (gồm 20 ký tự bao gồm cả dấu cách)

-

Dòng 2: Tên công ty (gồm 32 ký tự bao gồm cả dấu cách)

(Ghi chú: Tên được viết bằng chữ in hoa, không dấu, không bao gồm các ký tự đặc biệt,
không có dấu “,” và dấu “;”)
II. Số lượng thẻ cụ thể như sau:
1. Thẻ Flexicard trả trước vô danh:
-

Tổng số thẻ đề nghị phát hành là … thẻ

-

Số tiền nạp vào mỗi thẻ lần đầu là … VND

2. Thẻ F-card:
Biển số xe
STT

(hoặc thông tin
khác) 2

Ngày cấp giấy đăng ký xe

Hạn mức/ngày

Hạn mức/tháng

Tổng thẻ
1

Tên cá nhân in trên thẻ chỉ áp dụng đối với trường hợp khách hàng sử dụng thẻ phục vụ cho mục đích lấy hóa
đơn GTGT định kỳ hoặc theo yêu cầu của Chủ thẻ
2
Nếu không có biển số xe, công ty có thể nhập thông tin khác để tiện quản lý

MB05-HDPHT
3. Thẻ Flexicard trả trước định danh/Thẻ Flexicard ghi nợ:
STT

Tên cá nhân in trên thẻ

Tổng thẻ
Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung
cấp trên đây.
Giấy đề nghị này cùng với Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ số …………….. ngày ……
ký giữa …………….. và PG Bank tạo thành một bộ hợp đồng và có giá trị ràng buộc trách
nhiệm giữa các Bên liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ.
Đại diện công ty
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (Khách hàng không điền vào phần này)
Họ và tên CBTN:…………………………
Mã số CBTN:……………………………
Chữ ký của CBTN:………………………

Xác nhận của Trưởng/Phó Phòng/Cán bộ
được giao quản lý Phòng
(Ký, ghi rõ họ tên)

