PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ ĐIỀU CHỈNH
GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH ACB ONLINE
(ACB - iBanking - mẫu dùng cho KHDN)

TTDV Khách hàng 24/7:
* 1900 54 54 86
* (028) 38 247 247
* 1800 577 775 (miễn phí
– dành cho KH ưu tiên)

Phiếu đăng ký này đính kèm Hợp đồng số…………………………ngày……tháng…...năm………….giữa ACB (Bên A) và Tổ chức
(Bên B)……………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Bên ủy quyền ...........................................................................................................................................................................................
CMND/CCCD/Hộ Chiếu:…………………………………Ngày cấp:……………………Nơi cấp:…………………………………….
Chức vụ: ....................................................................................................................................................................................................
Quyền giao dịch trên ACB Online:  Chủ tài khoản  Kế toán trưởng  Kiểm soát lệnh  Người đồng ký
Số tài khoản giao dịch tại ACB: ……………………………………………………….

Chi tiết

Bên được ủy quyền
Người ủy quyền 1:

 Đăng ký
 Hủy bỏ
 Điều chỉnh

Họ tên: ..................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....................................
Ngày cấp: ....................... Nơi cấp: ......................
Email (1):…………………………………………
Địa chỉ thường trú/liên lạc (1):……………………
……………………………………………………
Tên truy cập(2:……………………………………..
Số ĐTDĐ nhận mật khẩu truy cập: ......................
Phương thức xác thực (3):

Hạn mức 01 giao dịch (1*)

Hạn mức tháng(2*)

Tài khoản hạch toán(4): .................... ..................................................
 Không giới hạn (5)
 Số tiền: …………………
(Bằng chữ: ………………
…………………………….
……………………………)

 Không giới hạn (5)
 Số tiền: …………………
(Bằng chữ: ………………
…………………………….
……………………………)

 Mật khẩu
 OTP SafeKey cơ bản (…………………….…….)
 OTP SafeKey nâng cao (…………………….….)
 CA (NCC.……………………………….………)
Người ủy quyền 2:

 Đăng ký
 Hủy bỏ
 Điều chỉnh

Họ tên: ..................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....................................
Ngày cấp: ....................... Nơi cấp: ......................
Email (1):…………………………………………
Địa chỉ thường trú/liên lạc (1):……………………
……………………………………………………
Tên truy cập(2:……………………………………..
Số ĐTDĐ nhận mật khẩu truy cập: ......................
Phương thức xác thực (3):

Tài khoản hạch toán(4): .................... ..................................................
 Không giới hạn (5)
 Số tiền: …………………
(Bằng chữ: ………………
…………………………….
……………………………)

 Không giới hạn (5)
 Số tiền: …………………
(Bằng chữ: ………………
…………………………….
……………………………)

 Mật khẩu
 OTP SafeKey cơ bản (…………………….…….)
 OTP SafeKey nâng cao (…………………….….)
 CA (NCC.……………………………….………)
Ghi chú:
- (1): Khách hàng chỉ khai báo khi chưa có thông tin tại ACB
- (2): Tên truy cập từ 06-20 chữ/số, không khoảng trắng, không trùng nhau liên tục và không liên tục theo thứ tự bảng chữ cái, bảng
chữ số. Khách hàng có thể thay đổi lại tên truy cập trên ACB Online
- (3): Phương thức xác thực: Khách hàng chọn sử dụng một hoặc nhiều PTXT: Mật khẩu tĩnh, OTP SafeKey cơ bản, OTP SafeKey nâng cao (ghi
rõ số ĐTDĐ nhận mã kích hoạt), CA (ghi rõ nhà cung cấp)

-

(4): Tài khoản hạch toán giao dịch trên ACB Online, nhiều số tài khoản thì cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;).
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-

(5): Theo hạn mức tối đa của người ủy quyền. Hạn mức ủy quyền có thể bị hạn chế bởi phương thức xác thực mà KH đã lựa chọn.
Trong đó, hạn mức tối đa của các PTXT “OTP SafeKey cơ bản” được hệ thống tự động phân chia theo từng loại giao dịch chuyển khoản, trong
đó đảm bảo hạn mức của mỗi loại giao dịch gồm “Chuyển khoản trong cùng hệ thống, chuyển khoản ngoài hệ thống, thanh toán hóa đơn/dịch
vụ”tối đa không vượt quá hạn mức đăng ký của khách hàng và không vượt quá 10 tỷ/ngày theo quy định của NHNN.

I. Nội dung ủy quyền:
1. Phạm vi ủy quyền: Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền thực hiện các giao dịch online trên các tài khoản và theo
các hạn mức như trên.
2. Trong phạm vi ủy quyền, bên được ủy quyền được nhân danh bên ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến nội dung ủy
quyền trên ACB Online theo quy định pháp luật và ACB.
II. Thời hạn ủy quyền:
1. Giấy ủy quyền có hiệu lực:
 Từ ngày ............................... đến ngày ........................................
 Từ ngày ............................... cho đến khi có văn bản thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn một (01) năm theo quy định
điều 582 Bộ luật dân sự.
2. Giấy ủy quyền này thay thế giấy ủy quyền số …………..….. ngày………../……./………….
Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên và đồng ý với các quy định liên quan được thể hiện
trong văn bản này.
………………, ngày….. tháng…… năm .........................
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Người được ủy quyền 1
Người được ủy quyền 2

XÁC NHẬN NHẬN PHIẾU IN THÔNG TIN TRUY CẬP
Lưu ý: Khách hàng xuất trình CCCD/CMND/Hộ chiếu, giấy giới thiệu của Công ty hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp không
phải là chủ tài khoản đến trực tiếp ACB) khi nhận phiếu in thông tin tên truy cập/ mật khẩu.
Ngày……….tháng………..năm…………
ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG KÝ NHẬN
Xác nhận đã nhận đủ …………phiếu in thông tin truy cập
Thông tin người nhận không phải là chủ tài khoản:
Họ và tên:……………………………………………………..
Chức vụ:……………………………………………………….
Số CCCD/ CMND/Hộ chiếu: …………………………………
Ngày cấp:…………………………Nơi cấp:…………………..
CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN
Giấy ủy quyền chấm dứt khi:
Hết thời hạn ủy quyền
ACB nhận được văn bản thông báo về việc chấm dứt ủy quyền trong các trường hợp sau:
+ Bên ủy quyền quyết định chấm dứt ủy quyền.
+ Bên ủy quyền và/hoặc Bên được ủy quyền hoặc những người có quyền và nghĩa vụ liên quan thông báo việc chấm dứt ủy quyền theo các
trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 điều 148 Bộ luật dân sự
Văn bản thông báo về việc chấm dứt ủy quyền phải được nộp tại quầy dịch vụ khách hàng của ACB và có xác nhận của ACB. ACB hoàn toàn không
chịu trách nhiệm với Bên ủy quyền đối với các giao dịch do Bên được ủy quyền thực hiện trước khi ACB xác nhận trên văn bản thông báo về việc
chấm dứt ủy quyền.
2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy
quyền đã xác lập với ACB.
3. Giấy ủy quyền được lập thành 02 (hai) bản chính. ACB giữ 01 (một ) bản, khách hàng giữ 01 (một) bản.
4. Mọi sự tẩy xóa, bổ sung nội dung đều không có giá trị.
5. Từ ACB được hiểu là các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Á Châu.
1.



PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Nhân viên thực hiện
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……….., ngày……. tháng……. năm …….
Kiểm soát viên
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