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Áp dụng từ ngày 15/10/2018

GIẤY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KIÊM ĐỀ NGHỊ
NG
(Dành cho Khách hàng cá nhân)

N H

 Đăng ký thông tin

ng sản phẩm - dịch v

 Đề nghị

– Ị H

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Thông tin dấu (*) là bắt buộc)
Cư trú tại Việt Nam *:

 Có

 Không

Chỉ có 1 quốc tịch là Việt Nam (chọn “Sai”: vui lòng điền Mẫu KT-09B) *:

 Đúng

 Sai

Mục đích giao dịch (đối với trường hợp “Đăng ký thông tin”) *: .........................................................................
 Nam

Họ và tên *:................................................................Giới tính *:

 Nữ

Quốc tịch *: ...............................................................Ngày sinh *: ….. / ….. /…….Nơi sinh *: ...........................Ngày
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu *: ................................Ngày cấp *: ….. / ….. /……. Nơi cấp *: ............................
Địa chỉ liên hệ *: .....................................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú *:...............................................................................................................................................
Điện thoại di động *: ............................................................. Địa chỉ email: .........................................................
Nghề nghiệp *:....................................................................... Chức vụ *: ..............................................................
Nơi làm việc: ......................................................................... Điện thoại nơi làm việc: .........................................
Địa chỉ nơi làm việc:...............................................................................................................................................
Trình độ học vấn:

 Đại học

 Sau đại học

 Cao đẳng

 THPT

 Khác: ...........................

 Đã kết hôn

 Khác: ...........................

Tình trạng hôn nhân:  Độc thân

Thu nhập trung bình hàng tháng của 03 (ba) tháng gần nhất: …………….. /tháng
II. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN QUAN
 Người đại diện theo pháp luật

 Người giám hộ

 Khác: ..........................

Họ và tên:...........................................................................................Mã khách hàng: ...........................................
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………Ngày cấp: ….. / ….. / ……. Nơi cấp: ................................
III. THÔNG TIN TÀI KHO N
Tên tài khoản thanh toán: .......................................................................................................................................
Loại tài khoản:

Loại tiền

 Tài khoản tiết kiệm

 VND

 Tài khoản thanh to n

 USD

 Tài khoản thanh to n iSmart

 Kh c:……..

 Tài khoản kh c:……………..
IV. N H
– Ị H
ĐĂNG KÝ

NG

 Dịch vụ xác thực vân tay trong giao dịch tại quầy
Thanh to n hóa đơn tự động tại quầy:  Tiền điện
V. THÔNG TIN THẺ GHI NỢ

 Khác: ...................................................
Tiền nước  Tiền internet

 Khác: .....................

Họ và tên chủ thẻ chính in nổi trên thẻ (phải là chủ tài khoản, chữ in hoa, tối đa 21 ký tự, gồm cả khoảng trắng)
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Hình thức phát hành
Loại thẻ
Thẻ ghi nợ nội địa

Thẻ ghi nợ quốc tế

Thông thường

Nhanh

 Thẻ HDCard dành cho khách hàng thông thường





 Thẻ HDCard dành cho khách hàng có chi lương





 Thẻ ghi nợ nội địa iSmartCard





 Khác: …………………





 Visa Debit hạng chuẩn





 Visa Debit hạng vàng





 Khác: …………………





Câu hỏi bảo mật (Áp dụng cho thẻ ghi nợ quốc tế)

Họ và tên mẹ? ...........................................................

VI. THÔNG TIN DỊCH V NGÂN HÀNG ĐIỆN T
 Dịch v SMS Banking
Số tài khoản thanh toán

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

Số điện thoại đăng ký

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

Các tiện ích sử dụng:
 Thông báo biến động số dư tài khoản, nhắn tin tra cứu số dư, liệt kê giao dịch…..
 Nạp tiền điện thoại Topup, thanh to n hóa đơn
 Dịch v Internet Banking và Mobile Banking
Tên đăng nhập (phân biệt chữ hoa, chữ thường, gồm 6 đến 15 ký tự):
Hình thức nhận mật khẩu đăng nhập
Hình thức nhận mã xác thực OTP

 Email: .................................................................................................
 Vasco Token
 SMS

Số điện thoại nhận OTP: ......................................

Lưu ý: Số điện thoại nhận tin nhắn mật khẩu đăng nhập cũng chính là số điện thoại nhận mã xác thực OTP.
 Dịch v thanh toán trực tuyến (Khách hàng phải đăng ký dịch vụ Internet Banking trước khi đăng ký
dịch vụ thanh toán trực tuyến)
VII. THÔNG TIN CHO M
ĐÍ H TUÂN THỦ FATCA (Thông tin bắt buộc kê khai)
Quý khách vui lòng điền “Y” (Có) hoặc “N” (Không) vào c c ô trống bên dưới để x c định dấu hiệu Hoa kỳ
của chủ tài khoản (theo đạo luật FATCA):
 Là công dân Hoa Kỳ
 Là đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ
 Có nơi sinh tại Hoa Kỳ
 Có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ
 Có địa chỉ nhận thư bao gồm hộp thư bưu điện và địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ
 Hướng dẫn hiện hành để chuyển tiền vào tài khoản được duy trì ở Hoa Kỳ
 Có Giấy ủy quyền hoặc ủy quyền ký tên hiện đang có hiệu lực cấp cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ
 Địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ
Trong trường hợp có ít nhất một dấu hiệu nêu trên, Tôi đồng ý bổ sung thêm thông tin vào mẫu biểu FATCA
và đồng ý để HDBank báo cáo thông tin về tài khoản của tôi mở tại HDBank cho sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS)
theo yêu cầu đối với tổ chức tài chính tuân thủ FATCA và của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
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VIII. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
Tôi/Chúng tôi xác nhận:
1. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về c c thông tin đã cung cấp.
2. Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ những quy định của Pháp luật, chấp nhận c c Điều khoản
và Điều kiện liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản và các dịch vụ nêu trên của HDBank. Tôi/Chúng
tôi hiểu rằng c c Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi, bổ sung bởi HDBank. HDBank sẽ
thông báo về c c thay đổi nêu trên và tôi/chúng tôi đồng ý tuân thủ c c điều khoản, điều kiện đó. Trường
hợp không đồng ý với c c thay đổi này, tôi/chúng tôi sẽ trực tiếp đến HDBank để thực hiện việc hủy sử
dụng sản phẩm, dịch vụ.
3. Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ c c quy định của FATCA, bao gồm
nhưng không hạn chế trường hợp phải khấu trừ thuế (30% thu nhập) nếu tôi/chúng tôi thuộc đối tượng
báo cáo Fatca và phải khấu trừ thuế theo quy định của IRS.
……………………., ngày ….. tháng ….. năm …….
KHÁCH HÀNG
 Tôi đã đọc và đồng ý các nội dung của “Giấy đăng ký thông tin kiêm đề nghị sử dụng sản phẩm-dịch vụ” này.
Ký lần 1 (đồng thời là chữ ký mẫu)
Ký lần 2 (đồng thời là chữ ký mẫu)
Ký, ghi rõ họ tên
Ký, ghi rõ họ tên

NGƯỜI LIÊN QUAN
 Tôi đã đọc và đồng ý các nội dung của “Giấy đăng ký thông tin kiêm đề nghị sử dụng sản phẩm-dịch vụ” này.
Ký lần 1 (đồng thời là chữ ký mẫu)
Ký lần 2 (đồng thời là chữ ký mẫu)
Ký, ghi rõ họ tên
Ký, ghi rõ họ tên

IX. XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG
Ngày hiệu lực : .............................................................. Mã khách hàng : ..........................................................
Số tài khoản

: .............................................................. Loại tiền:  VND

 USD

 Kh c ……..

Số tài khoản

: .............................................................. Loại tiền:  VND

 USD

 Kh c ……..

Số thẻ

: .............................................................

Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

……………….., ngày ….. tháng ….. năm …….
Đại diện H Bank ……
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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