Ngày / Date ……/………/………

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN VÀNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) chi nhánh

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ TÀI KHOẢN
Loại tài khoản

Tài khoản Vàng

VND

Tài khoản Khác

VND

Nam

Nữ

Họ và tên (*):
Giới tính (*):
Ngày sinh (*):
Số CMND/Hộ chiếu (*):
Ngày cấp/Nơi cấp (*):
Quốc tịch (*):
Địa chỉ nhà riêng (*):
Địa chỉ nhận mã PIN của Thẻ Flexicard (*):
Số điện thoại liên lạc (*):

Mẫu chữ ký thứ nhất
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu chữ ký thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG TIN KHÁC
Tình trạng hôn nhân:

Độc thân

Đã lập gia đình

Khác

Trình độ học vấn:

Tiểu học

Trung học

Đại học

Mã số thuế:
Nghề nghiệp:
Địa chỉ cơ quan:
(*) Thông tin bắt buộc

Chức danh:

Sau đại học

2. PHÁT HÀNH THẺ
Phát hành thẻ ghi nợ nội địa
Đăng ký tài khoản Vàng gắn với thẻ đã có
Số thẻ ghi nợ (nếu có):
Chọn tài khoản mặc định của Thẻ (*):

Tài khoản Vàng

Tài khoản khác

3. DỊCH VỤ KHÁC
SMS Banking

Số điện thoại (di động)
Dịch vụ

Nhận thông báo biên động số dư qua di động
Truy vấn thông tin qua tổng đài 1900555574

Internet Banking

Địa chỉ e-mail
Dịch vụ cơ bản

Truy vấn thông tin tài khoản trên giao diện Internet Banking
Xác thực bằng OTP SMS

Dịch vụ tài chính

Số di động
Xác thực bằng Token key

Dịch vụ kèm theo

Nhận thông báo biên động số dư qua email
Nhận sao kê tài khoản qua email

Tôi xin xác nhận
1. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp
2. Đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với “Các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng dịch vụ tài khoản tại PG Bank “ cùng “ Các điều kiện,
điều khoản phát hành và sử dụng thẻ thanh toán”
3. Cam đoan thực hiện đúng các quy định của PG Bank
Chủ tài khoản
Ngày:

Chữ ký:

Họ và tên:

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Tên đơn vị kinh doanh:
Nhân viên môi giới:

Mã số nhân viên:

GÓI SẢN PHẨM TÀI KHOẢN VÀNG CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG
Tài khoản

Thẻ

Dịch vụ Internet Banking

Dịch vụ SMS Banking

Mã số khách hàng (CIF No.):
Số tài khoản Vàng (Account No)

PHÁT HÀNH THẺ
Mã số thẻ:
Tài khoản mặc định của Thẻ:

Nhân viên kinh doanh

Trưởng/Phó Đơn vị kinh doanh

Ngày:

Ngày:

Chữ ký:

Chữ ký:

Họ và tên:

Họ và tên:

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

Ngày:

Ngày:

Chữ ký:

Chữ ký:

Họ và tên:

Họ và tên:

