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Mã khách hàng  ................................
 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHO ẢN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ 
(Dùng cho cá nhân) 

Quý khách vui lòng điền vào tất cả các ô trống trong mẫu giấy này và đánh dấu (�) vào ô trống thích hợp.  

I. THÔNG TIN TÀI KHO ẢN  
Loại tài khoản yêu cầu: 

� Tài khoản thanh toán:       
      � Thương gia           � Chứng khoán             � Lương           � Sinh viên            � Thông thường 
� Tài khoản tiền gửi tiết kiệm  
�Khác…………………………………………………………………………………………… 

Kỳ hạn: 
� Không kỳ hạn  
� Có kỳ hạn  
� Khác: …………………………………………... 

Loại ti ền: 
� VND  
� USD 
� Khác: …………………………………………  

Hình thức tài khoản: 
� Cá nhân  
�  Giám hộ/Người đại diện theo pháp luật 
� Tài khoản Thanh toán chung/Tiết kiệm đồng chủ sở hữu 

�  Mọi giao dịch liên quan đến Tài khoản đều phải được ký tên và thực hiện bởi các chủ Tài khoản thanh 
toán chung/Tiết   kiệm đồng chủ sở hữu.  
�  Mọi giao dịch liên quan đến Tài khoản được ký tên và thực hiện bởi một trong các chủ Tài khoản thanh 
toán chung/Tiết kiệm đồng chủ sở hữu  
�  Mỗi chủ tài khoản thanh toán chung được quyền ký tên và thực hiện mọi giao dịch liên quan Tới tài 

khoản với hạn mức mỗi lần giao dịch là (bằng số)  ..........................................................................................
 (Số tiền bằng chữ)  ...........................................................................................................................................

�  Thỏa thuận khác:  ..............................................................................................................................................
II.  THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Thông tin cá nhân 
 

Chủ tài khoản 
 

Chủ tài khoản Thanh toán 
chung/Tiết ki ệm đồng chủ sở 

hữu/Người đại diện theo pháp luật 
Họ và tên  

 � Ông � Bà  
 ..............................................................  

� Ông � Bà  
 ..............................................................  

Ngày/ tháng/ năm sinh  .............................................................   ...............................................................  

Nơi sinh (Tỉnh/TP-Quốc gia)  .............................................................   ...............................................................  

Quốc tịch 
 
 .............................................................  
� Cư trú  � Không cư trú 

 
 .............................................................  
� Cư trú  � Không cư trú 

Dân tộc � Kinh   � Hoa    Khác:…………….. � Kinh   � Hoa    � Khác:………….. 

CMND/ Hộ chiếu  ...............................................................   ...............................................................  

Ngày cấp/ Nơi cấp  ...........................    ...........................   ...........................   ..........................  

Địa chỉ thường trú  
 ...............................................................  
 ...............................................................  

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

Địa chỉ liên lạc/gửi thư (nếu 
khác địa chỉ thường trú) 

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

 ...............................................................  
 ...............................................................  
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Thông tin cá nhân 
 

Chủ tài khoản 
 

Chủ tài khoản Thanh toán 
chung/Tiết ki ệm đồng chủ sở 

hữu/Người đại diện theo pháp luật 
Địa chỉ E-mail   ...............................................................   ...............................................................  

Điện thoại   
          Cố định  
 

……………      …………      …………… 
 Mã quốc gia       Mã vùng     Số ĐT 

……………      …………      …………… 
 Mã quốc gia       Mã vùng     Số ĐT 

         Di động                   …………………………………………… ……………………………………………… 

Tình tr ạng hôn nhân 
 �  Độc thân                � Đã lập gia 
đình 

�  Độc thân                 � Đã lập gia 
đình 

Nghề nghiệp 
� Công chức              � NVVP 
� Tự doanh                � Khác:……… 

� Công chức              � NVVP 
� Tự doanh                � Khác:……… 

Chức vụ 
� Chủ DN                  � Giám đốc 
� Trưởng Phòng        � Nhân viên  
� Khác (ghi cụ thể)…………………... 

� Chủ DN                  � Giám đốc 
� Trưởng Phòng        � Nhân viên  
� Khác (ghi cụ thể)…………………... 

Có thẻ xanh của Hoa Kỳ  
� Không                    � Có 
 
Số thẻ 
xanh:……………………………… 

� Không                    � Có 
 
Số thẻ 
xanh:……………………………… 

Có cư trú t ại Hoa kỳ ít nhất 
31 ngày trong năm dương 
lịch và 183 ngày trong ba 
năm (bao gồm năm hiện tại 
và hai năm trước đó) 

� Không                     � Có 
 

� Không                     � Có 
 

Có ủy quyền cho người có 
địa chỉ tại Hoa Kỳ �  Không                    �  Có �  Không                    �  Có 

Địa chỉ gửi nhờ thư tại Hoa 
Kỳ 

� Không                     � Có  
……………………………………….. 

� Không                     � Có  
………………………………………… 

Ghi chú: Tất cả các thông tin của Quý khách đều được ngân hàng lưu trữ và bảo mật  
 

III.  ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TÀI KHO ẢN  
1. DỊCH VỤ THẺ 

1.1  Đăng ký thẻ mới:  � Đăng ký � Không đăng ký 
Chủ tài khoản Chủ tài khoản thanh toán chung 

a. Sản phẩm 
Thẻ ghi nợ quốc tế 
� ACB Visa Platinum Thương gia 
� ACB JCB Debit                    � ACB Visa Debit 
� ACB MasterCard Debit          � Khác: ……………. 

� ACB Visa Platinum Thương gia 
� ACB JCB Debit                    � ACB Visa Debit 
� ACB MasterCard Debit          � Khác: ……………. 

Thẻ ghi nợ nội địa 
� ACB2GO                             � Khác: ……………. � ACB2GO                             � Khác: ……………. 

b. Loại thẻ 
� Thẻ từ                                 � Thẻ Chip (EMV) � Thẻ từ                                 � Thẻ Chip (EMV) 

Tên trên thẻ (tối đa 19 ký tự không dấu, bao gồm 
khoảng trắng)  
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Tên trên thẻ (tối đa 19 ký tự không dấu, bao gồm 
khoảng trắng)  
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Lưu ý: ACB sẽ cắt thẻ và hủy PIN sau 30 ngày kể từ ngày thẻ/ PIN được cấp mới, thẻ gia hạn, thay thẻ, PIN 
cấp lại mà khách hàng chưa nhận (kể cả nhận trực tiếp tại ACB  hoặc nhận thông qua người được ủy quyền). 
Việc cấp lại thẻ/PIN sẽ được tính phí theo quy định của ACB. 
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Cam kết phát hành và sử dụng thẻ kết nối với tài khoản thanh toán chung của các chủ tài khoản thanh 
toán chung: 

- Chúng tôi đồng ý cho phép Ông/Bà …………………………………… mở và sử dụng thẻ ghi nợ do ACB 
phát hành kết nối với tài khoản thanh toán chung này.  

- Chúng tôi đồng ý rằng bất kỳ giao dịch nào phát sinh từ thẻ ghi nợ kết nối với tài khoản TGTT chung được 
ACB phát hành cho (các) chủ tài khoản thanh toán chung nêu trên đã được sự đồng thuận của Chúng tôi. 

- Chúng tôi đồng ý rằng bất kỳ đề nghị nào liên quan đến thẻ ghi nợ kết nối với tài khoản thanh toán chung 
được ACB phát hành cho (các) Chủ tài khoản thanh toán chung nêu trên đã được sự đồng thuận của Chúng 
tôi. 

- Chúng tôi cam kết liên đới chịu mọi trách nhiệm liên quan đến các giao dịch phát sinh từ (các) thẻ ghi nợ 
kết nối với tài khoản thanh toán chung được ACB phát hành nêu trên. 

1.2  Đăng ký Dịch vụ xác thực giao dịch thẻ trực tuyến quốc tế  

- Tôi/Chúng tôi đề nghị sử dụng thông tin số điện thoại di động và email do Tôi/Chúng tôi cung cấp trong 
Đơn này để đăng ký sử dụng dịch vụ xác thực giao dịch thẻ quốc tế 3D Secure theo phương thức xác 
thực OTP SMS/Email.  

- Tôi/Chúng tôi chấp thuận rằng việc chấm dứt/thay đổi dịch vụ sẽ theo quy định của pháp luật hoặc do 
ACB quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và công bố tại website www.acb.com.vn. 

- Trường hợp Quý khách hàng muốn thay đổi phương thức xác thực, vui lòng liên hệ CN/PGD của ACB 
trên toàn quốc. 

2. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 
2.1  Thông tin đăng ký:  � Đăng ký � Không đăng ký 

Tên truy cập dịch vụ: ……………………………………………………………..  (từ 06-20 chữ/số, không 

khoảng trắng) 

Địa chỉ email:  .........................................................................................................................................................  
Số điện thoại di động nhận mật khẩu truy cập ACB Online (1):  ....................................................................... 
Số điện thoại di động nhận OTP SMS (2):…………………………………………………………… … 

Số ID token/ Số serial thẻ ma trận (nếu có):  ....................................................................................................... 
Số tài khoản hạch toán (3):  .................................................................................................................................... 
                                       ………………………. (nhiều số tài khoản thì cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;)) 
 

2.2  Phương thức xác thực và hạn mức giao dịch: � Đăng ký � Không đăng ký 
STT Gói  

dịch vụ 
Phương thức xác thực Hạn mức giao dịch 

 Hạn mức tài khoản 
thụ hưởng thông 

thường (4) 

Hạn mức tài khoản 
thụ hưởng tin cậy 

(5) 
1 Chuẩn Tên truy cập, mật khẩu tĩnh �   

2 Bạc 

Tên truy cập, mật khẩu tĩnh, OTP Ma trận �   
Tên truy cập, mật khẩu tĩnh, OTP SMS �   
Tên truy cập, mật khẩu tĩnh, OTP Token �   

3 Vàng 
Tên truy cập, mật khẩu tĩnh, chứng thư 
điện tử  

�  
 

Lưu ý:  

- Tên truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử do Ngân hàng cung cấp. Sau khi truy cập ACB Online thành công, 

khách hàng có thể tự thay đổi tên truy cập của mình với tiện ích “Đổi tên đăng nhập”. 
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- (1): Số ĐTDĐ dùng để nhận mật khẩu truy cập do ACB gửi đến qua tin nhắn SMS khi khách hàng đăng ký 

sử dụng dịch vụ ACB Online hoặc có nhu cầu cấp mật khẩu mới. 

- (2): Số ĐTDĐ để nhận mã xác thực (OTP) qua tin nhắn nếu khách hàng đăng ký gói bạc có OTP SMS 
- (3): Tài khoản hạch toán là tài khoản trích tiền trong các giao dịch trên ACB Online 

- (4): Tài khoản thụ hưởng thông thường là tài khoản do khách hàng tự đăng ký trên ACB Online 

- (5): Tài khoản thụ hưởng tin cậy là tài khoản do khách hàng đăng ký tại CN/PGD của ACB  

- Hạn mức giao dịch là số tiền tối đa trong ngày mà khách hàng có thể thực hiện  giao dịch trên ACB Online. 

Nếu khách hàng không chọn hạn mức (để trống ô hạn mức tài khoản thụ hưởng thông thường và hạn mức tài 

khoản thụ hưởng tin cậy) thì khách hàng sẽ có hạn mức tối đa do ACB quy định theo từng thời kỳ. 
 

3. DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA CONTACT CENTER 24/7 
3.1 Dịch vụ cung cấp thông tin qua điện thoại & kênh phục vụ tự động: 

(Số điện thoại sử dụng dịch vụ là số điện thoại tại mục II) 
� Đăng ký � Không đăng ký 

3.2  Dịch vụ thanh toán hoá đơn: � Đăng ký � Không đăng ký 

STT Loại Dịch vụ Thông tin dịch vụ 

1 

 
Dịch vụ ………… 

� Mã KH/ Số HĐ/ Số ĐT:………………………………………………… 
� Tên đơn vị hưởng (ĐVH):………………………………………………. 
� Số Tài khoản ĐVH:………………………    Tại ngân hàng:…………… 
� Hạn mức dịch vụ (số tiền lớn nhất cho 1 lần giao dịch):……………….. 

Tự động trích 
 

Đề nghị ACB tự động trích tiền từ Tài khoản để thanh toán 
$ Theo dữ liệu của ĐVH 
$ Cố định ngày….…hàng tháng , số tiền(bằng số):………………........... 
    Bằng chữ: …………………………………………………..………….. 

2 

 
Dịch vụ…………. 

� Mã KH/ Số HĐ/ Số ĐT:………………………………………………… 
� Tên đơn vị hưởng (ĐVH):………………………………………………. 
� Số Tài khoản ĐVH:……………………………Tại ngân hàng:………… 
� Hạn mức dịch vụ (số tiền lớn nhất cho 1 lần giao dịch):……………….. 

Tự động trích 
 

Đề nghị ACB tự động trích tiền từ Tài khoản để thanh toán 
$ Theo dữ liệu của ĐVH 
$ Cố định ngày….…hàng tháng , số tiền(bằng số):………………........... 
    Bằng chữ: …………………………………………………..………….. 

3 

 
Dịch vụ…………. 

� Mã KH/ Số HĐ/ Số ĐT:………………………………………………… 
� Tên đơn vị hưởng (ĐVH):………………………………………………. 
� Số Tài khoản ĐVH:……………………Tại ngân hàng:………………… 
� Hạn mức dịch vụ (số tiền lớn nhất cho 1 lần giao dịch):……………….. 

Tự động trích 
 

Đề nghị ACB tự động trích tiền từ Tài khoản để thanh toán 
$ Theo dữ liệu của ĐVH 
$ Cố định ngày….…hàng tháng , số tiền(bằng số):………………........... 
    Bằng chữ: …………………………………………………..………….. 

Ghi chú: Các dịch vụ thanh toán hoá đơn:  Nước; Điện thoại; Internet; TH Cáp; Bảo hiểm; Tiền vay 

3.2  Dịch vụ chuyển tiền: � Đăng ký � Không đăng ký 

Loại Dịch vụ 
Tên TK/ Tên  
chủ Thẻ/ Tên 
người nhận 

Số TK/ Số Thẻ/ 
Số CMND Tại Ngân hàng Hạn mức 

(**) 

� Chuyển tiền từ thẻ sang thẻ ………………… ………………… ……………….. ……………… 

� Chuyển tiền từ thẻ sang tài 
khoản/ CMND  

………………… ………………… ……………….. ……………… 
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� Chuyển tiền từ tài khoản 
sang thẻ ………………… ………………… ……………….. ……………… 

(**) Số tiền lớn nhất cho 1 lần giao dịch. Đối với dịch vụ chuyển tiền từ Thẻ chuyển sang Tài khoản 
thanh toán/ nhận bằng CMND: Hạn mức giao dịch 1 lần tối đa 2.000.000 VND, Hạn mức giao dịch 1 
ngày tối đa 5.000.000 VND         

 
4. DỊCH VỤ SỬ DỤNG VÂN TAY TRONG GIAO D ỊCH TÀI KHO ẢN  

Tôi/ Chúng tôi đã được thông tin rằng vân tay đăng ký để xác thực giao dịch tại quầy được lưu trữ dưới 
dạng chuỗi số (mã hoá) và được ACB bảo mật. Tôi/ Chúng tôi đề nghị:  
� Sử dụng vân tay để xác thực giao dịch trên (các) tài khoản do tôi/chúng tôi làm chủ tài khoản 
� Không sử dụng vân tay để xác thực giao dịch trên (các) tài khoản do Tôi/Chúng tôi làm chủ tài khoản 

5. THÔNG TIN ỦY QUYỀN(Áp dụng cho khách hàng mở Tài khoản Lương – nếu có) 
Tôi đồng ý ủy quyền cho : 

Ông/ Bà:  .......................................................................................................................................................  
CMND/ Hộ chiếu:  ............................. Ngày cấp: .................................  Nơi cấp:  ..................................  
Địa chỉ:  ........................................................................................................................................................  
Chức vụ:  ............................................Nơi công tác :  ...................................................................................  

      được quyền thay mặt Tôi nhận thông tin về tài khoản và thẻ bao gồm:  
� Số tài khoản lương  � Thẻ                          � Tên truy cập ACB Online 

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế và không bị giới hạn hiệu lực bởi 
thời hạn 01 (một) năm theo quy định tại Bộ luật dân sự. 
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ nội dung ủy quyền nêu trên. 
 

IV.  CHỮ KÝ M ẪU  

Chủ tài khoản 
Chủ Tài khoản thanh toán chung/Tiết kiệm đồng 

chủ sở hữu/Người đại diện theo pháp 
luật 

Chữ ký lần 1 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 

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

Chữ ký lần 2 
(Giống chữ ký lần 1) 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

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

Chữ ký lần 1 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

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

Chữ ký lần 2 
(Giống chữ ký lần 1) 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 

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

Ghi chú: Thông tin đăng ký tài khoản nói trên thay thế thông tin đăng ký trước đây (nếu có) 
 

Vui lòng đánh dấu (�) vào ô trống thích hợp  
 

� Tôi/Chúng tôi là người Hoa Kỳ và có nghĩa vụ thuế đối với Hoa Kỳ. Tôi/ Chúng tôi đồng ý ký vào các mẫu 
thuế phù hợp cho ACB khi có yêu cầu. Tôi/ Chúng tôi cũng đồng ý cho ACB cung cấp thông tin tài khoản 
của tôi/ chúng tôi cho các cơ quan có liên quan theo quy định. 

� Tôi/Chúng tôi không phải là người Hoa Kỳ và không có nghĩa vụ thuế đối với Hoa Kỳ. Tôi/ Chúng tôi đồng 
ý cung cấp các tài liệu chứng minh tình trạng thuế. Tôi/ Chúng tôi đồng ý việc ACB cung cấp các thông tin 
tài khoản của Tôi/ Chúng tôi cho các cơ quan có liên quan theo quy đinh. 
 
 

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác. Tôi/ Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ 
và chấp nhận các Điều Khoản, Điều Kiện được nêu tại “B ảng Điều khoản và điều kiện mở, sử dụng tài khoản, 
thẻ và dịch vụ tài khoản” của Ngân Hàng TMCP Á Châu và xác nhận là đã nhận được bản sao các Điều Khoản 
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và Điều Kiện này. Tôi/ Chúng tôi hiểu rằng các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ điều chỉnh quan hệ tài khoản, 
thẻ và dịch vụ của Tôi/ Chúng tôi và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện đó.  
 
 

.………...., ngày ……….. tháng …………. năm………... 
 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG  
Số tài khoản:  ..................................................
Số đơn:   ..........................................................
Số thẻ:  .............................................................
Tình tr ạng thẻ trước khi mở:  .......................
Tình tr ạng thẻ sau khi mở:  ...........................
Mã phí:  ...........................................................
Ngày hiệu lực:  ................................................
 

Nhân viên thực hiện 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Chấp thuận bởi  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

� Đã kiểm tra GTTT của KH 
� Đã nhận biết KH theo quy định 
� Khác:……………………………… 
 

 
 
 

PHẦN XÁC NHẬN NHẬN THẺ/PIN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG  
Tôi/Chúng tôi xác nhận đã nhận thẻ, PIN đăng ký tại mục III.1 nêu trên cùng với Bản các điều kiện và điều 
khoản sử dụng thẻ, biểu phí.  
Số thẻ đã nhận: ………………………………………………….Hiệu lực: …………………………… 
Đề nghị Ngân hàng ACB thực hiện  � Kích hoạt thẻ trên  
 � Không kích hoạt thẻ trên  
 
  Chủ thẻ  
  

Chủ Tài khoản thanh toán chung/Tiết kiệm đồng chủ 
 sở hũu/Người đại diện theo pháp luật 

(Ký & ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       Chủ tài khoản 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

 


