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HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN, KIÊM PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN, 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KIÊM HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ 
(Áp dụng cho KHCN và các Tổ chức khác không có tư cách pháp nhân) 

 

            Kính gửi: Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) – Chi nhánh/Phòng giao dịch 

…………………………………………………………………………………………………...  

Phần dành cho 

Ngân hàng 

Số: ………/20…/ABB-……… 

Mã KH  

STK VND  

STK USD  

Yêu cầu Quý Ngân hàng đăng ký thông tin  cho tôi/chúng tôi thực hiện: STK Khác   

 Mở tài khoản thanh toán  Gửi tiết kiệm  Phát hành thẻ Hình thức đăng ký 

 Thanh toán tự động  Ngân hàng số  Khác1:.…………………  Đăng ký mới            Điều chỉnh          Hủy đăng ký 

 ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên (Tên tài khoản): ................................................................................................................... 

  Cá nhân            CBNV ABBANK              CBNV EVN                 Chủ hộ kinh doanh 

Nghề nghiệp:  Công chức    Nhân viên VP       Tự doanh        Nội trợ /Nghỉ hưu        Khác 

Ngày sinh ……/ ……/………. 

Nơi sinh ……………………. 

Chức vụ 

………………………… 

  Số CMND/ HC/  Thẻ căn cước 

................................................................... 

Ngày cấp 

……./……/……… 

Nơi cấp 

………..………………….… 
Giới tính:   Nam         Nữ Quốc tịch 

………………… 

Mã số thuế: 

……………………………………….. 

Thư điện tử  
 

……………………... 

 

Mạng xã hội (Facebook/Zalo) 
 

………………….   Số cư trú /  Không cư trú (*) 

 ................................................................................ 

Ngày cấp: .…/……/…… 

  

Nơi cấp: ……………… 
Điện thoại liên lạc  

…………………………………..…….. 

Địa chỉ thường trú: ……………………….………..……………………………………………….. 

  Số thị thực/  Miễn thị thực (*) 

……………………………… 

Ngày cấp:… /……/…... 

Nơi cấp: ……………..…. 

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………. Tình trạng hôn nhân:   Độc thân                Lập gia đình                 

 ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN 

 Thanh toán thường  Thanh toán cao cấp                                              Thấu chi                                                 TK khác ……………………..............................................                                                   

 ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ 

 Ghi nợ nội địa ……………..…… 

 Thẻ VIP            Thẻ Vàng        

 Thẻ chuẩn         Thẻ điện tử  

 Khác…………………. 

Hình thức phát hành  
(Áp dụng Hà Nội, Đà Nẵng, HCM) 

 Nhanh            Thường 

 Ghi nợ quốc tế Visa Debit  
 Thẻ Vàng          Thẻ chuẩn 

 Thẻ điện tử       Khác……….. 

Đăng ký thanh toán trực tuyến 

 

 Thẻ ghi nợ nội địa  

 Thẻ Visa debit                                      

Số tài khoản phát hành thẻ               
Tại CN/PGD: 

……………………………..…..… 

Đăng ký nhận thẻ 

 Tại ABBANK CN/PGD……………   
 Qua Bưu điện theo địa chỉ:………………………………………………………………………….…………………... 
(trường hợp chuyển thẻ qua bưu điện, KH chịu phí tổn vận chuyển và chịu hoàn toàn trách nhiệm rủi ro xảy ra) 

Phương thức nhận PIN   
 Sử dụng EPIN (nhận PIN qua SĐT của khách hàng hoặc trên ứng dụng AB Ditizen) 

(Khách hàng đề nghị ABBANK cung cấp mã PIN theo phương thức mà Khách hàng đã đăng ký nêu trên. Khách hàng 

cam kết chịu chi phí liên quan đến việc giao nhận mã PIN theo phương thức Khách hàng đã đăng ký) 

 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ 

  Đăng ký tất cả các dịch vụ Ngân hàng số: Internet Banking (Online Banking), Mobile Banking (AB DITIZEN), SMS Banking 

    Không bao gồm dịch vụ sau (chỉ chọn nếu Khách hàng không muôn đăng ký sử dụng): 

  Internet Banking 

  Mobile Banking 

 SMS Banking 

Khi đăng ký sử dụng Mobile banking, Chủ tài khoản có thể được cấp thẻ điện tử miễn phí theo quy định của ABBANK ban hành từng thời kỳ (nếu có) 

Thông tin đăng ký dịch vụ  

Số tài khoản  

đăng ký  
             

Tại CN/PGD 

…………………………………… 

Số điện thoại  

đăng ký dịch vụ 
            

Thông tin đăng ký thêm dành cho Internet Banking / SMS Banking 

                                                 
1 Trường hợp KH mở tài khoản liên kết điền thông tin tại đây “Mở tài khoản thanh toán và liên kết ABS” hoặc “Mở tài khoản thanh toán và liên kết 

ABF”  hoặc “Mở tài khoản thanh toán và liên kết ABS và ABF”. 



 

                                                                                                                                           MB01A/QĐ.TK.001 

2/3 

 

Số tài khoản đăng ký thứ 2              
Tại 

CN/PGD:………………….…… 

Hình thức giao dịch Internet Banking  Truy vấn với số tài khoản ……………………………….……… 
 Thanh toán với số tài khoản 
............................................................ 

Lưu ý:  

-  Mật khẩu lần đầu của Dịch vụ ngân hàng số được gửi qua thư điện tử/điện thoại di động đăng ký của chủ tài khoản. Chủ tài khoản cần thay đổi mật khẩu này để 
đảm bảo thông tin được bảo mật tối đa và chịu mọi trách nhiệm đảm bảo người cùng đăng ký thông tin trên mẫu biểu này được cấp quyền sử dụng dịch vụ ngân 

hàng số.  

- Trong mọi trường hợp,để đảm bảo an toàn giao dịch, chủ tài khoản phải đăng ký thống nhất cùng một số điện thoại cho các dịch vụ thanh toán điện tử  tại 
ABBANK. 

 DỊCH VỤ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG 

 Tiền điện  Tiền nước  Viễn thông  Khác ………………. 

Số tài khoản  

đăng ký dịch vụ 
             Tại CN/PGD:……………………… 

Số điện thoại  

đăng ký dịch vụ 
           Hình thức thuê bao:    Trả trước        Trả sau 

Các thông tin khác 

Mã KHDV/ số thuê bao 

cần thanh toán (**) 
Nhà cung cấp dịch vụ Hình thức thuê bao Ngày đăng ký nạp tiền Số tiền cần nạp 

  
 Trả trước    Trả sau 

  

  
 Trả trước    Trả sau 

  

  
 Trả trước    Trả sau 

  

Lưu ý: (**) Mã KHDV là mã khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ cấp cho KH như: Mã khách hàng sử dụng điện, nước, viễn thông....  

Đối với dịch vụ Topup Auto, nếu KH có 3 kỳ liên tiếp không nạp/thanh toán cho số thuê bao đăng ký, ABBANK sẽ tự động hủy thông tin đăng ký DV của KH. 
 

 ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁC (**) 

Tên cơ quan: ………………………………  Địa chỉ cơ quan ……………………………………  
Điện thoại cơ quan/ Fax 

……………… …………… 

Giấy ủy quyền Mỹ (*) 

 Có      Không 

Thu nhập hàng tháng (trong 6 tháng gần nhất)          

 Dưới 5 triệu        Từ 5  dưới 20 triệu       Từ 20  dưới 50 triệu       Từ 50  dưới 100 triệu      Từ 100 triệu 
Số lượng người phụ thuộc: ……….…..... 

Đăng ký thông tin vợ/chồng và/hoặc con trên 18 tuổi hoặc người thân khác 

Họ tên vợ/chồng …………………………….….……………………………………. Họ tên con thứ nhất: ……………………………..…………………………. 

Địa chỉ ………………………………………………..……………………………… Địa chỉ ……………………………………………..……………… ………… 

Tên cơ quan …………………………  Số điện thoại …………………………  Tên cơ quan … ……………………………  Số điện thoại ………… 

Nghề nghiệp:  Công chức    Nhân viên VP     Tự doanh    Nội trợ /Nghỉ hưu         Khác  Nghề nghiệp: Công chức  Nhân viên VP   Tự doanh   Nội trợ/Nghỉ hưu    Khác  

Họ tên con thứ hai: …………………………………………………………...……. Họ tên con thứ ba: ……..……………………………………………………. 

Địa chỉ ………………………………………………..……………………………… Địa chỉ ………………………………………………..……………………… 

Tên cơ quan 

………………………………………... 

Số điện thoại 

……………..………………………….. 

Tên cơ quan 

……………………………………................ 

Số điện thoại 

…………...…………...... 

Nghề nghiệp: Công chức  Nhân viên VP    Tự doanh    Nội trợ /Nghỉ hưu    Khác  Nghề nghiệp: Công chức  Nhân viên VP  Tự doanh   Nội trợ/Nghỉ hưu     Khác  

 ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NGƯỜI GIAO DỊCH KHÁC (****)                                    Chủ tài khoản chung         Người giám hộ          Người đại diện theo pháp luật 

Họ và tên ………………………………………………………………………………………….. Ngày sinh ……/……/……… Giới tính   Nam    Nữ 

 Số CMND/Số HC/ Thẻ căn cước 

………………………………….……… 

Ngày cấp 

……/……/……. 

Nơi cấp 

 ………………………….… 

Nơi sinh 

……….…………………… 

Thư điện tử 

…………...…………….. 

Điện thoại liên lạc 1: 

………………………………………. 

Điện thoại liên lạc 2:  

……………………... 

Quốc tịch 

 …………………..………. 

 Số cư trú / Không cư trú (*) 

………………………………… 

Ngày cấp: ……/……/… 

Nơi cấp: ……………… 

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………… 

 Số thị thực / Miễn thị thực(*) 

……………………………… 

Ngày cấp: ……/……/…. 

Nơi cấp: ……………… 

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………… 

Nghề nghiệp:  Công chức      Nhân viên VP         Tự doanh       Nội trợ /Nghỉ hưu           Khác 

 

Tình trạng hôn nhân:  Độc thân    Lập gia đình     Ly hôn 

Chức vụ ……………………………………………………. 

 TÊN TÀI KHOẢN CHUNG: ……………………………………………………………………..……….…………………………………………………………… 
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Cam kết dành riêng cho chủ tài khoản chung 

1. Chúng tôi thỏa thuận và cam kết với ABBANK về việc quản lý và sử dụng tài khoản chung như sau:   

 Mỗi chủ tài khoản được quyền ký tên và thực hiện mọi giao dịch liên quan đến tài khoản với hạn mức của mỗi lần giao dịch không quá số tiền: 

……….………………………- Số tiền bằng chữ: ……………………………………….…………………. Từng chủ tài khoản chung có thể ủy quyền cho người 

khác thay mặt mình sử dụng tài khoản chung nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của các chủ tài khoản chung còn lại. Các giao dịch vượt quá số tiền trên thì 
cần tất cả các chủ tài khoản chung ký tên xác nhận đồng ý. 

 Các chủ tài khoản đều phải ký tên trên mọi giao dịch liên quan đến tài khoản.  

Lưu ý: Thỏa thuận trên sẽ không có giá trị nếu có sự sửa chữa, tẩy xóa. Việc thay đổi, hủy bỏ thỏa thuận trên chỉ có giá trị khi có xác nhận của ABBANK. Thông 
báo liên quan đến sử dụng tài khoản cho một chủ tài khoản được coi như thông báo đến tất cả các chủ tài khoản chung. Trong mọi trường hợp, ABBANK không có 

trách nhiệm phân chia số tiền trên tài khoản cho từng chủ tài khoản.  

2. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm liên đới với các chi phí và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản chung. ABBANK được quyền yêu cầu các chủ tài 
khoản chung thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản chung theo đúng thể lệ và quy chế do ABBANK quy định từng thời kỳ.  

3. Các quyền lợi khác của chủ tài khoản chung phát sinh từ việc sử dụng tài khoản chung áp dụng theo các quy định về chủ tài khoản chung do ABBANK ban hành.  

4. Khi một trong các chủ tài khoản chung bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị tuyên bố mất tích, hoặc mất năng lực hành vi dân sự, bị tuyên bố là người có khó khăn 
trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền sử dụng tài khoản và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản của người đó thực hiện theo quy định của pháp luật.  

CAM KẾT CỦA CHỦ TÀI KHOẢN/CHỦ THẺ 

1- Xác nhận các thông tin được cung cấp tại Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở, sử 
dụng tài khoản thanh toán, kiêm phiếu đăng ký thông tin, đăng ký dịch vụ kiêm 

hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ này là chính xác và xác thực, do chính Khách 

Hàng kê khai và không có thông tin nào được cố ý che giấu. 

2- Đề nghị của Khách Hàng nêu trên cùng với chấp thuận của ABBANK dưới 

đây tạo thành một Hợp đồng hoàn chỉnh ghi nhận việc mở và sử dụng tài 

khoản thanh toán, kiêm phiếu đăng ký thông tin, đăng ký dịch vụ kiêm hợp 
đồng phát hành và sử dụng thẻ của Khách Hàng và có hiệu lực kể từ thời 

điểm ABBANK ký chấp thuận. 

3- Xác nhận đã được ABBANK cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện, điều khoản 
giao dịch chung về mở và sử dụng Tài khoản thanh toán, thẻ và dịch vụ tại 

ABBANK. 

4- Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tuân thủ Điều khoản điều kiện chung 
về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ và dịch vụ tại ABBANK được 

đăng tải và cập nhật trên trang thông tin điện tử chính thức của ABBANK tại 

địa chỉ website: https://abbank.vn và tại Địa điểm giao dịch của ABBANK và 
là một phần không tách rời của Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở, sử dụng tài 

khoản thanh toán kiêm phiếu đăng ký thông tin, đăng ký dịch vụ kiêm hợp 

đồng phát hành và sử dụng thẻ này, tạo thành một thể thống nhất, trọn vẹn, 
thể hiện sự thỏa thuận của Khách Hàng và ABBANK về mở và sử dụng tài 

khoản thanh toán, thẻ và dịch vụ tại ABBANK. 

5. Trường hợp Liên kết với tài khoản ABS và/hoặc ABF:  

- Đồng ý để ABBANK cung cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) và/hoặc Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF) 

các thông tin liên quan đến hồ sơ mở Tài khoản thanh toán của Tôi mở tại ABBANK và chấp thuận việc ABS và/hoặc ABF sử dụng các thông tin mà ABBANK 

cung cấp nhằm mục đích mở Tài khoản giao dịch chứng khoán và cung cấp các dịch vụ của ABS và/hoặc ABF cho Tôi. 

- Đồng ý để ABBANK liên kết Tài khoản thanh toán của Tôi với Tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại ABS và/hoặc ABF; cung cấp thông tin số dư khả dụng 

và trạng thái tài khoản thanh toán cho ABS và/hoặc ABF nhằm mục đích thực hiện các giao dịch thanh toán với ABS và/hoặc ABF. 

- Xác nhận đã được ABBANK giải thích về số dư được phép sử dụng để thực hiện thanh toán các giao dịch với ABS và/hoặc ABF sẽ không bao gồm hạn mức 

thấu chi (nếu có) 

- ABBANK được miễn trừ mọi trách nhiệm có liên quan khi thực hiện các nội dung nêu trên. 

6. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm các cam kết nêu trên, Khách hàng xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và ABBANK 

Lưu ý: KH tuyệt đối không ký trên giấy trắng hoặc bất kỳ chứng từ nào theo yêu cầu nhân viên khi chưa thấy hoặc chưa hiểu nội dung văn bản/chứng từ đó. 

CHỮ KÝ MẪU CỦA CHỦ TÀI KHOẢN/CHỦ THẺ XÁC NHẬN CỦA CHỦ TÀI KHOẢN 

(Chữ ký 1) 
 

(Chữ ký 2) 
 

 

 

   (Ký, Ghi họ, tên và Đóng dấu) 
 

 

 
 

 

                                                                             
 

,Ngày …..…..tháng …..….năm 20……. 

CHỮ KÝ MẪU CỦA CHỦ TÀI KHOẢN CHUNG/GIÁM HỘ/NGƯỜI ĐẠI 

DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

(Ký và ghi họ, tên) 

 
 

 

 
 

 

 
 

(Ký và ghi họ, tên) 

 
 

 

 
 

 

 
 

Đồng ý:  Đăng ký thông tin/  Mở tài khoản/  Mở tiết kiệm/  Phát hành 

thẻ và/hoặc  Dịch vụ như thông tin khách hàng khai báo trên đây. 

          GDV                                                    Trưởng đơn vị                              
(Ký và ghi họ, tên)                                  Ký, Ghi họ, tên và Đóng dấu) 

 
 

 

 
 

 

 
                                                                 

 

,Ngày …..…..tháng …..….năm 20……. 

Người giới thiệu/Đại lý 

………………………………………. 

 Ký và ghi họ, tên 

 ……………………………................... 

Mã cộng tác viên.................................. Cơ quan …………………….................     

Trong đó:( *) Chỉ áp dụng cho KH có dấu hiệu Hoa Kỳ. (**) Không bắt buộc, chỉ đăng ký khi KH có nhu cầu hoặc KH cần thực hiện theo yêu cầu KYC, riêng mục 

nghề nghiệp của KH là mục bắt buôc(***) KH chọn mục Tự doanh bắt buộc ghi rõ ngành nghề kinh doanh cụ thể 

 

 

 

 

 

 

 

https://abbank.vn/

