MB02/DVNHDT
NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU
PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
(Áp dụng cho Khách hàng cá nhân)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ........................................... (PG Bank)
I.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên: ....................................................................................................................................
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ................................. Ngày cấp:.......................... Nơi cấp:..............
Số HSKH/CIF: ....................................................... Số tài khoản: .................................................
Tên truy cập: .......................................................... Số điện thoại:................................................
II. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
1. Yêu cầu thay đổi chung

□ Thay đổi số điện thoại:.............................. □ Thay đổi email: ..............................................
□ Thay đổi số tài khoản thu phí dịch vụ:....................................................................................
□ Chấm dứt sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử
2. Yêu cầu thay đổi thông tin dịch vụ SMS Banking
2.1. Đăng ký sử dụng dịch vụ nhận thông báo qua SMS/Email

□ Nhận thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua SMS
□ Nhận thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua Email
□ Dịch vụ SMS
□ Nhận sao kê tài khoản qua Email
□ Nhận thông báo giao dịch thẻ tín dụng qua SMS
□ Nhận thông báo giao dịch thẻ tín dụng qua Email

2.2. Chấm dứt sử dụng dịch vụ nhận thông báo qua SMS/Email

□ Chấm dứt nhận thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua SMS
□ Chấm dứt nhận thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua Email
□ Chấm dứt nhận sao kê tài khoản qua Email

2.3. Đăng ký sử dụng dịch vụ truy vấn thông tin qua SMS

□ Nhận các thông tin về doanh số hoạt động, số dư tài khoản và các thông tin liên
quan đến tài khoản thanh toán qua điện thoại

□ Nhận các thông tin liên quan đến giao dịch nộp, rút tiền, chuyển tiền qua điện thoại
2.4. Chấm dứt sử dụng dịch vụ truy vấn thông tin qua SMS

□ Chấm dứt nhận các thông tin về doanh số hoạt động, số dư tài khoản và các thông
tin liên quan đến tài khoản thanh toán qua điện thoại

□ Chấm dứt nhận các thông tin liên quan đến giao dịch nộp, rút tiền, chuyển tiền qua
điện thoại
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3. Yêu cầu thay đổi thông tin dịch vụ Internet Banking

□ Thực hiện giao dịch tài chính:
Chữ ký Khách hàng xác
□ Đăng ký phương thức xác thực giao dịch:
nhận đã nhận token mã
số…………………………..
□ SMS OTP
□ Smart OTP (Số đăng ký:……………)
□ Token
□ Đăng ký hình thức thu phí token:
□ Thu phí một lần
□ Thu phí thường niên
□ Cấp lại mật khẩu Internet Banking
□ Cấp thiết bị token mới mã số .........................
□ Tạm dừng dịch vụ Internet Banking
□ Mở lại dịch vụ Internet Banking
□ Kích hoạt Smart OTP (Số đăng ký:……………)
□ Thay đổi trạng thái Smart OTP:
□ Đóng □ Mở
□ Thay đổi phương thức xác thực giao dịch:
□ SMS OTP
□ Smart OTP
□ Token (mã số……………………….)
□ Thay đổi hạn mức chuyển khoản trên Internet Banking:………………………………VND
4. Yêu cầu khác
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
1. Tôi cam kết những thông tin Tôi cung cấp trên đây là trung thực, chính xác và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.
2. Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các “Điều khoản, điều kiện về sử dụng dịch vụ ngân
hàng điện tử” và các điều khoản, điều kiện về việc sử dụng các dịch vụ khác mà Tôi
đăng ký với PG Bank.
3. Trong trường hợp đề nghị thay đổi thông tin được gửi tại điểm giao dịch của PG Bank
không phải nơi Tôi mở tài khoản, Tôi chấp nhận rằng thông tin có thể sẽ chưa được thay
đổi ngay cho đến khi đề nghị thay đổi thông tin cùng hồ sơ kèm theo được chuyển tiếp
đến nơi mở tài khoản.
..............., ngày ... tháng ... năm ........
KHÁCH HÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (Khách hàng không điền vào phần này)
Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và xác thực khách hàng, PG Bank chấp nhận thay đổi
thông tin theo như yêu cầu của Khách hàng vào … giờ … phút ngày ….. /….../……..
Mã số thiết bị Token mới cấp cho khách hàng (nếu có):..............................................................
Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Ngân hàng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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