GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG
GÓI SẢN PHẨM “DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CHO GIA ĐÌNH VIỆT”
Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN/PGD ...................................................................... ….

I.

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG:

Họ và Tên Thành Viên Chính:.................................................................................................................. …….
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ............................ ……do ............................... …cấp ngày:……………………..
Số ĐTDĐ:…………………………………………………..Email: ………………………………………….

□

Đăng ký lần đầu

□ Giới thiệu Thành Viên Phụ

□ Hủy Dịch vụ/Thành viên

Thông tin Thành Viên Phụ có thể tham gia gói sản phẩm
(Trường hợp hủy thành viên, ghi rõ thông tin Thành Viên Phụ cần hủy phía dưới)

Chữ ký
Ký và ghi rõ họ tên

Thành Viên Phụ 1:….……………………………………………….……………
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………….……………………………
Số ĐTDĐ: …………………………………………………………………………
Mối quan hệ: ……………………………………………………………………
Ký và ghi rõ họ tên
Thành Viên Phụ 2:….……………………………………………….……………
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………….……………………………
Số ĐTDĐ: …………………………………………………………………………
Mối quan hệ: ……………………………………………………………………
Ký và ghi rõ họ tên
Thành Viên Phụ 3:….……………………………………………….……………
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………….……………………………
Số ĐTDĐ: …………………………………………………………………………
Mối quan hệ: ……………………………………………………………………

□ Trường hợp các Thành Viên Phụ được liệt kê trên đề nghị tham gia gói sản phẩm “Dịch Vụ Tài Chính
Cho Gia Đình Việt”, Tôi (Thành Viên Chính) đồng ý cho các Thành Viên Phụ ở trên đây được tham gia Gói
sản phẩm do tôi là Thành Viên Chính.

□ Tôi/Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin đã liệt trên.
Tôi đã được nhân viên tư vấn/ đọc và đồng ý với những Điều kiện và Điều khoản khi tham gia Gói sản
phẩm. Trong trường hợp có sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến Gói sản phẩm, ACB sẽ thông báo
(những nội dung có sửa đổi bổ sung ) trên website ACB hoặc cho khách hàng. Các tranh chấp (nếu có) giữa
Tôi và Thành Viên Phụ sẽ do chúng tôi tự giải quyết.
…………………, ngày…….tháng…….năm…….
Khách hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)
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II.

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (CN/PGD tạo mã ID Family):
Thông tin Dịch vụ

Nhân viên thực hiện

Chấp thuận

Mã ID:……………………….
Ngày tham gia:………………

III.

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (CN/PGD xác nhận TVP đăng ký tham gia):
Thông tin Dịch vụ

Nhân viên thực hiện

Chấp thuận

Mã ID:……………………….
Ngày tham gia:………………

Mã ID:……………………….
Ngày tham gia:………………

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN CỦA DỊCH VỤ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH VIỆT
Điều 1. Giải thích từ ngữ:
1. Thành viên chính: là người đầu tiên của một gia đình đăng ký sử dụng
Dịch vụ
2. Thành viên phụ: là người thứ 2 trở lên của gia đình đăng ký sử dụng
Dịch vụ.
3. Thành viên: bao gồm Thành viên chính và Thành viên phụ.
4. Gia đình: Các thành viên trong gia đình bao gồm Ông/Bà, Bố/Mẹ,
Vợ/Chồng, Con/Cháu, Anh/Chị/Em.
5. Gia đình: Gia đình đăng ký sử dụng Gói sản phẩm “Dịch vụ Tài chính
cho Gia đình Việt” – có Mã gia đình.
6. Gói sản phẩm: Gói Sản phẩm “Dịch vụ Tài Chính cho Gia Đình Việt”
7. Dịch vụ Tài chính cho Gia đình Việt: là tổng hợp một số các Sản
phẩm/Dịch vụ cung ứng riêng hoặc các giải pháp tài chính khác mà
ACB cung cấp cho KH theo từng thời kỳ.
8. ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu.
9. Tổng số dư có kỳ hạn: là tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn của tất cả các
thành viên tham gia Dịch vụ tại thời điểm truy xuất dữ liệu.
Điều 2. Điều kiện hưởng ưu đãi của Gói sản phẩm:
Hộ Gia đình có Mã gia đình và có ít nhất 1 TKTT/ hoặc 1 Tài khoản có kỳ
hạn.
Điều 3. Quyền lợi và ưu đãi của Dịch vụ Gia đình Việt:
Các Thành viên tham gia Gói sản phẩm được hưởng các chính sách ưu đãi
như sau:
1. Lãi suất: Được hưởng lãi suất bậc thang trên Tổng số dư tiền gửi có kỳ
hạn của các thành viên tham gia.

4. Thành viên phụ được quyền hủy tư cách thành viên của chính mình
trong Gia đình mà không cần sự đồng ý của Thành viên chính và/hoặc
các Thành viên phụ khác.
5. Thành viên được áp dụng mức ưu đãi theo Tổng số dư có kỳ hạn của
các thành viên tham gia có cùng mã gia đình. ACB không có trách
nhiệm thông báo cho KH biết tổng số dư có kỳ hạn, các sản phẩm
đang áp dụng của các thành viên.
6. Thành viên có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin,
chứng từ cần thiết theo yêu cầu của ACB liên quan đến sử dụng Gói
sản phẩm..
7. Thành viên phải tham khảo, cập nhật các quy định của ACB liên quan
đến việc sử dụng Gói sản phẩm được ACB thông báo công khai trên
website www.acb.com.vn, đảm bảo hiểu rõ và thực hiện đúng các quy
định này.
8. Thành viên phải tuân thủ các quy định được ACB cung cấp trên
website www.acb.com.vn liên quan đến sử dụng dịch vụ.
9. Thành viên không sử dụng Dịch vụ Gia đình Việt vào mục đích trái
pháp luật.
10. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và các điều khoản
khác tại Bản các điều khoản, điều kiện này.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của ACB:
1. ACB được toàn quyền quyết định việc các Thành viên đủ hay không
đủ điều kiện để tham gia, hưởng các ưu đãi của Gói sản phẩm, miễn
là quyết định của ACB căn cứ trên các cơ sở hợp lý, phù hợp với
thực tế. Quyết định của ACB là quyết định cuối cùng.

2. Điểm hội viên: Được cộng dồn điểm của các thành viên tham gia để đổi
quà.

2. ACB được toàn quyền tạm ngưng, chấm dứt Gói sản phẩm mà không
cần sự đồng ý, chấp thuận của các Thành viên nhằm tuân thủ pháp
luật quy định hiện hành, cũng như đảm bảo phù hợp với chính sách
chăm sóc khách hàng của ACB trong từng thời kỳ.

3. Miễn duy trì số dư tối thiểu, Phí Quản lý Tài khoản, Phí Gia nhập Thẻ
debit, Phí thường niên Thẻ debit năm đầu tiên khi mở mới Tài khoản

3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và các điều khoản
khác tại Bản các điều khoản, điều kiện này.
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thanh toán.
(Theo quy định của ACB trong từng thời kỳ)
4. Giảm 50% Phí chuyển tiền trong nước trong 2 tháng đầu tiên kể từ
ngày mới tài khoản thanh toán.
5. Miễn phí mở thẻ và phí thường niên năm đầu tiên khi mở thẻ tín dụng.
6. Các ưu đãi khác do ACB quy định trong stừng thời kỳ.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên:
1. Thành viên chính (TVC) được quyền đăng ký bổ sung Thành viên
phụ(TVP) vào Gia đình khi TVP đồng ý.
2. TVC được quyền hủy tư cách thành viên của TVP trong Gia đình mà
không cần sự đồng ý của Thành viên phụ.
3. TVP được quyền đăng ký tham gia vào Gia đình khi được TVC đồng
ý.

Điều 7. Chấm dứt Gói sản phẩm theo yêu cầu của Thành viên
Trong trường hợp các thành viên phụ yêu cầu hủy tư cách thành viên
của mình, Gói sản phẩm tiếp tục duy trì khi đảm bảo 2 thành viên trở
lên để duy trì quyền lôi ưu đãi của các thành viên tham gia cùng Gia
đình.
Thành viên phụ cam kết đồng ý với mọi quyết định của Thành viên
chính về việc tạm ngưng, chấm dứt Gói sản phẩm.
Thành viên chính hủy tham gia, thành viên phụ có thể đăng ký là
thành viên chính của mã gia đình mới & duy trì 2 thành viên trở lên để
hưởng ưu đãi của gói dịch vụ.
Điều 8. Điều khoản khác:
ACB được quyền sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Bản các
điều khoản điều kiện này và sẽ thông báo chính thức tại website
www.acb.com.vn hoặc gửi email/ sms đến các Thành viên. Trường
hợp không đồng ý với việc sửa đổi, bổ sung của ACB thì các Thành
viên có quyền chấm dứt sử dụng Gói sản phẩm. Nếu quá thời hạn 07
ngày kể từ ngày ACB gửi thông báo mà các Thành viên không có bất
kỳ phản hồi nào cho ACB thì các Thành viên chấp thuận rằng các
Thành viên đồng ý toàn bộ nội dụng sửa đổi, bổ sung Bản các điều
khoản điều kiện này. Nếu TVC không đồng ý thì TVP có thể đăng ký
là TVC của mã Gia đình mới & duy trì 2 thành viên trở lên để hưởng
ưu đãi của gói dịch vụ.
ACB chỉ cung cấp mức lãi suất ưu đãi theo từng mức tổng số dư của
các thành viên trong gia đình (nhằm đảm bảo an toàn thông tin)
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