
Đề nghị cấp thẻ ghi nợ cho tôi/chúng tôi:
Please issue debit card(s) to me/us:
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Địa chỉ/Address

 Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................................................................. 
Permanent residence address

 Địa chỉ nơi ở hiện tại: ................................................................................................................................................................
Temporary residence address

 Địa chỉ cơ quan: ........................................................................................................................................................................
Company address

II. THÔNG TIN TÀI KHOẢN/ACCOUNT INFORMATION
Tên chủ tài khoản tiền gửi thanh toán VND (TKTGTT VND): ..........................................................................................................
Accountholder name

Số TKTGTT VND tại ACB: ................................................................................................................................................................ 
Checking account No.at ACB

Nơi mở TKTGTT VND: .....................................................................................................................................................................
Issuing place

Tôi/Chúng tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

Bằng việc ký tên vào mẫu đơn này, Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều 

kiện có liên quan đến việc mở và sử dụng TKTGTT VND và thẻ ghi nợ của Ngân hàng Á Châu mà nó, cùng với mẫu đơn này, tạo 

nên một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa chính Tôi/Chúng tôi và ACB. 

Bản các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ ghi nợ của Ngân hàng Á Châu được công bố công khai trên website chính thức 

của ACB hoặc dưới các hình thức khác và cũng sẽ được cung cấp cho Tôi/Chúng tôi khi thẻ được phát hành. ACB có quyền 

thay đổi các quy định này mà không cần báo trước và không cần sự chấp thuận của khách hàng. Các thay đổi và hiệu lực áp 

dụng của các thay đổi sẽ được công bố bằng các hình thức mà ACB cho là phù hợp.

Tôi/Chúng tôi chịu trách nhiệm đối với các phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ ghi nợ mà Tôi/Chúng tôi được cấp.
I/We confirm that the information mentioned above is correct and that I/We am/are responsible for them.
By signing this application I/We acknowledge that I/We have read and agree to be bound by the terms and conditions of ACB checking 
account (VND) and debit cards which, together with this application, constitutes a legally binding contract between myself/ourselves 
and ACB.
ACB debit card terms and conditions are officially updated on ACB website and will also be provided to me/us when ACB debit card(s)
is issued. ACB has the right to change the rules without making any prior announcement to customers and without their acceptance. 
The content and effectiveness of changes will be updated under any method which ACB considers it suitable. 
I/We am/are liable for transactions/items incurred relating to the use of ACB debit card(s) issued.

..........., ngày .......... tháng …………. năm ..………...
                  Date       month                  year

 Chữ ký và họ tên của chủ thẻ
Signature and full name of Cardholder
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1. Nhân viên thực hiện xác nhận:

     Đã kiểm tra GTTT của khách hàng.

      Đã nhận biết khách hàng theo quy định.

2. Thông tin


