GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên Khách hàng:

Số ĐKKD/QĐTL:

Địa chỉ:

Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản:

Mã số khách hàng( CIF)

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Mở tại CN/PGD:

Tài khoản thanh toán phí dịch vụ ngân hàng điện tử:

Số tài khoản:

Mở tại PGB CN/PGD:

II. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC PHÊ DUYỆT
Nhóm dịch vụ đăng ký:
Hạn mức giao dịch/ngày:
1

Truy vấn

Giao dịch tài chính

Bằng số:

Dịch vụ khác (Thanh toán lương/Tài khoản đa cấp):

Bằng chữ:

Số cấp phê duyệt :

A-Cấp 1

B-Cấp 2

Đăng ký phương thức duyệt:

Token

Smart OTP ( Số đăng ký:…………)

Hình thức thu phí Token:

Thu phí một lần

Thu phí thường niên

Ghi chú:
- Gói truy vấn: không bắt buộc KH phải dùng phương thức xác thực
- Smart OTP là phương thức xác thực để nâng cao tính bảo mật khi phê duyệt các giao dịch như: chuyển tiền trong hệ thống khác chủ tài khoản, chuyển tiền liên ngân
hàng trong nước.
III. ĐĂNG KÝ NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ 2(Để đăng ký trên 01 cá nhân sử dụng dịch vụ , Khách hàng vui lòng điền các thông tin theo danh sách sau đây:)
Thông tin người dùng

1

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

Mã phân quyền (*)

Mã dịch vụ
thêm (**)

Đăng ký
phương thức
duyệt

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

Truy vấn
Tạo giao dịch
Phê duyệt cấp …

Token
Smart OTP

Họ tên:
CMND/CCCD/HC:
Ngày cấp:

Truy vấn
Tạo giao dịch
Phê duyệt cấp …

Token
Smart OTP

Tên User
(dành cho
ngân hàng)

Là số lần phê duyệt của 01 giao dịch, số cấp phê duyệt tùy thuộc vào đăng ký dịch vụ của Khách hàng để đáp ứng nhu cầu giao dịch, đảm bảo 01 giao dịch phải được phê
duyệt bởi người đại diện hợp pháp của Khách hàng.
2
Đối với trường hợp tổ chức phải bố trí kế toán trưởng/người phụ trách kế toán theo quy định của Pháp luật thì những người đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử
phải đảm bảo có ít nhất 02 nhóm, gồm: Nhóm kế toán trưởng/người phụ trách kế toán hoặc người được ủy quyền ký thay và nhóm người đại diện hợp pháp của chủ tài
khoản.

Nơi cấp:

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

Truy vấn
Tạo giao dịch
Phê duyệt cấp …

Token
Smart OTP

Mã phân quyền (*)
Mã dịch vụ thêm (**)
1. Nhận thông báo biến động số dư qua email
 Nhóm chức năng Truy vấn
1. Chức năng cơ bản: Các chức năng cơ bản dành cho khách hàng doanh nghiệp
2. Nhận thông báo biến động số dư qua SMS
2. Chức năng Xem/In số liệu: như xem báo cáo lệnh chuyển tiền, xem sao kê tài khoản….
3. Nhận sao kê tài khoản qua email
 Nhóm chức năng Tạo giao dịch
4. Dịch vụ tài khoản đa cấp
3. Chức năng nhập số liệu như: nhập giao dịch 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 giao dịch 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
Ghi chú: Trường hợp đăng ký thêm các dịch vụ nâng cao như trả lương, tài khoản đa cấp: KH sẽ đăng ký bổ sung các mã phân quyền phù hợp.
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…….
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
PG Bank chấp thuận cung cấp dịch vụ theo yêu cầu Khách hàng vào … giờ … phút ngày ….. /….../……..

Mã số thiết bị Token (nếu có): ........................................................................................................................................………………………………….

2. Phần dành cho Bộ phận KTGD

1. Phần dành cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ3

3

Cán bộ tiếp nhận

TP/PP của Cán bộ tiếp nhận

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

Đại diện Ngân hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

Áp dụng cho trường hợp bộ phận tiếp nhận hồ sơ không phải là bộ phận Kế toán giao dịch

