
Mẫu số 01a/2014/ĐKIB-VNCB 

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ   

(Dành cho Khách hàng Cá nhân) 

Kính gửi:  Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB)   

      CN/PGD:………………………………………….           

      

 

Họ và tên: ……………………………………  Mã khách hàng: …………………………………………………….………….  
CMND/Hộ chiếu số: ……………………........ Ngày cấp: ….……............................ Nơi cấp: …………………...….…........... 
Địa chỉ: ……………………………...…….…. Điện thoại di động (*): ……………………...…..…..………………………… 

 

 Đăng ký mới   Điều chỉnh dịch vụ   Cấp lại mật khẩu   Tạm khóa dịch vụ   Khôi phục dịch vụ   Chấm dứt dịch vụ 

 

1.  THÔNG TIN DỊCH VỤ INTERNET BANKING 

Tên truy cập:……………………... Nhận mật khẩu qua:      SMS          EMAIL  (Email:……………………………..) 

Tài khoản đăng ký:         Tất cả tài khoản        Tài khoản:  1)……….……………….….  2)………………..……….……         

Gói dịch vụ:                    Gói truy vấn              Gói tài chính   

Phương thức xác thực:     Bằng SMS 

Phương thức thanh toán phí:     Trích từ tài khoản thanh toán số:……………………………………………………. 

2.  PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 

 

Tôi xác nhận những thông tin đưa ra trên đây là đầy đủ, 

trung thực và chính xác. Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và 

cam kết tuân thủ Quy định sử dụng dịch vụ Internet 

Banking của Ngân hàng 

 

 

 

 
 

     

    Ngày…… tháng……năm 20……. 

Khách hàng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

3. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

 Ngày…… tháng…...năm 20...... 

      Giao dịch viên                                       Kiểm soát viên                                Trưởng Đơn vị 

(Ký và ghi rõ họ tên)                            (Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 -  Quý khách vui lòng cung cấp số điện thoại di động nếu đăng ký nhận mật khẩu qua SMS hoặc chọn phương thức xác thực bằng SMS. 

Ngược lại cung cấp địa chỉ email nếu đăng ký nhận mật khẩu qua email. 

 - Sau 01(một) ngày kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ nhưng không nhận được thông báo từ VNCB, Quý khách vui lòng liên hệ lại với Điểm 

giao dịch (đã đăng ký dịch vụ) hoặc Call Center 19001816 để được hỗ trợ thêm. 

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

II.  YỀU CẦU ĐĂNG KÝ / ĐIỀU CHỈNH DỊCH VỤ 

III.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ / ĐIỀU CHỈNH 




