ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên Khách hàng:
Số ĐKKD/QĐTL:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Địa chỉ:
Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản:
Mã số khách hàng (CIF)

Mở tài khoản tại CN/PGD:

II. YÊU CẦU THAY ĐỔI CHUNG
Thay đổi số tài khoản thu phí dịch vụ ngân hàng điện tử: Số tài khoản mới:
Đóng dịch vụ Mã truy cập:
Mở lại dịch vụ Mã truy cập:
Thay đổi số cấp phê duyệt:
III. THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG CỦA MÃ TRUY CẬP ………………………
Cấp lại mật khẩu
Cấp thiết bị Token mới: Mã Token:
Sử dụng thêm dịch vụ:

Đăng ký thông tin Smart OTP

1- Nhận thông báo biến động số dư qua email

Số đăng ký:

2- Nhận thông báo biến động số dư qua SMS

Số điện thoại đăng ký:

3- Nhận sao kê tài khoản qua email

Kích hoạt Smart OTP lần đầu ( Số đăng ký: ……….)
Kích hoạt lại Smart OTP ( Số đăng ký:……………..)

Thay đổi phân quyền:
Thay đổi số ĐTDĐ:
Thay đổi địa chỉ email:

Thay đổi trạng thái kích hoạt Smart OTP
1- Đóng
2 - Mở

Đăng ký nhiều User người dùng
IV. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
Chúng tôi xin xác nhận
1. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp.
2. Đã đọc hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các điều kiện và điều khoản của quy định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử
PG Bank.
Ngày…….tháng ……năm 20…
Kế toán trưởng (Người phụ trách kế toán) Người đại diện hợp pháp của Khách hàng
( Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

V.PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
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 ….. /….../……..
Giao dịch viên
( Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát viên
( Ký, ghi rõ họ tên)

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

PHỤ LỤC 01: ĐĂNG KÝ NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Khách hàng vui lòng lập danh sách người dùng theo Phụ lục 01 đối với các trường hợp thay đổi số cấp
phê duyệt/đăng ký nhiều User người dùng )

Thông tin người dùng

Chức vụ

Số điện thoại

Họ tên:
CMND/CCCD/HC:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Họ tên:
CMND/CCCD/HC:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Họ tên:
CMND/CCCD/HC:
Ngày cấp:
Nơi cấp:

Địa chỉ email

Mã phân quyền (*)

Đăng ký
phương thức
duyệt

Truy vấn
Tạo giao dịch
Phê duyệt cấp:…

Token:
Smart OTP

Truy vấn
Tạo giao dịch
Phê duyệt cấp: …

Token
Smart OTP

Truy vấn
Tạo giao dịch
Phê duyệt cấp:….

Token
Smart OTP

Mã phân quyền (*)
 Nhóm chức năng Truy vấn
1. Chức năng cơ bản: Các chức năng cơ bản dành cho khách hàng doanh nghiệp
2. Chức năng Xem/In số liệu như: xem báo cáo lệnh chuyển tiền, xem sao kê tài khoản….
 Nhóm chức năng Tạo giao dịch
3. Chức năng nhập số liệu như: nhập lệnh chuyển tiền, tạo tra soát
4. Chức năng upload bảng lương
5. Chức năng cao cấp như: xem dịch vụ tài khoản đa cấp, nhập lệnh chuyển lương, chuyển tiền từ 1
tài khoản sang nhiều thẻ trả trước
 Nhóm chức năng Duyệt giao dịch
6. Chức năng phê duyệt: phê duyệt lệnh chuyển tiền, tra soát
7. Chức năng phê duyệt/từ chối bảng lương
8. Chức năng phê duyệt cao cấp như: phê duyệt chuyển lương,phê duyệt chuyển tiền sang thẻ
Kế toán trưởng (Người phụ trách kế toán)
( Ký, ghi rõ họ tên)

Mã dịch vụ
thêm (**)

Tên User
(dành cho ngân
hàng)

Mã dịch vụ thêm (**)
1. Nhận thông báo biến động số dư qua email
2. Nhận thông báo biến động số dư qua SMS
3. Nhận sao kê tài khoản qua email
4. Dịch vụ tài khoản đa cấp

Người đại diện hợp pháp của Khách hàng
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

