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GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC LẬP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

Tôi/chúng tôi đề nghị xác lập các quan hệ sau với HDBank (vui lòng đánh dấu () vào ô thích hợp và điền 
thông tin vào các mục tương ứng) 
Tài khoản  Tiền gửi tiết kiệm       TG thanh toán      TK iSMART          Khác       

Loại tiền:                         VND                      USD                     Khác                  
Thẻ Thẻ ghi nợ (Debit)          HDCard                 My card debit        Visa debit                

 Khác             
Thẻ tín dụng quốc tế (Credit)                            Visa                      Khác           
Thẻ trả trước                  Gift card                  My card gift          Khác            

Ngân hàng 
điện tử 

 Internet banking         Mobile banking       Sms Banking 

Khoản vay*  Kinh doanh         Mua nhà        Mua ôtô         Thấu chi/Tiêu dùng        Thẻ        
 Khác       

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 BÊN VAY THỨ NHẤT*  � BÊN VAY THỨ HAI1 
Danh xưng*   Ông                   Bà                  Cô       Ông                      Bà                    

  Cô Quan hệ với người vay*:  
 Vợ/Chồng     Cha/mẹ/con 

    Anh/Chị/Em   Ông/Bà/Cô   
Khác       

Họ và tên*              
Ngày sinh*      /     /       Nơi sinh              /     /       Nơi sinh        
Quốc tịch*  Việt Nam           Khác        Việt Nam           Khác      
Số CMND/Hộ 
chiếu* 

              

Ngày cấp*       /     /       Nơi cấp               /     /       Nơi cấp        
Địa chỉ thường 
trú* 

             

Địa chỉ nơi cư 
trú* 

             

Thời gian cư 
trú* 

      năm       tháng        năm       tháng 

Ngày hết hạn 
cư trú tại Việt 
Nam2 

     /     /             /     /       

Email              
Số điện thoại* Nơi cư trú                    Di động 3        Nơi cư trú                    Di động   

      

                                                             
* Bắt buộc nhập 
1 Là vợ/ chồng/người đồng ký vay khác; Nếu Vợ/chồng cùng ký vay thì không điền thêm mục B.   
2 Áp dụng đối với người nước ngoài 
3 Số điện thoại này sử dụng để nhận tin nhắn sms banking của HDBank 

MB.01 – TB.TD/SPCN.22 
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 
Mã khách hàng       
Ngày hiệu lực       
Số tài khoản       



2/7 
 

Nơi thường trú             Fax                  Nơi thường trú          Fax                 
Trình độ học 
vấn* 

 Trung cấp        Cao đẳng    Đại 
học    

 Sau đại học     Khác            

  Trung cấp        Cao đẳng    Đại 
học    

 Sau đại học     Khác            
Tình trạng gia 
đình* 

 Độc thân         Kết hôn       Ly hôn            
 góa                  Khác      

  Độc thân          Kết hôn       Ly 
hôn             góa                  Khác 
      

Số người phụ 
thuộc*  

             

B. THÔNG TIN VỀ VỢ HOẶC CHỒNG 
Danh xưng   Ông                      Bà                      

Cô 
   Ông                      Bà                    

  Cô 
Họ và tên              
Ngày sinh      /     /       Nơi sinh              /     /       Nơi sinh        
Quốc tịch  Việt Nam           Khác         Việt Nam           Khác       
Số CMND/Hộ 
chiếu 

               

Ngày cấp      /     /       Nơi cấp              /     /       Nơi cấp        
Địa chỉ thường 
trú4 

             

Địa chỉ nơi cư 
trú 

             

Thời gian cư 
trú 

      Năm        Tháng        Năm        Tháng 

Email              
Số điện thoại Nơi cư trú                    Di động          Nơi cư trú                    Di động   

      
Nơi thường trú             Fax                  Nơi thường trú             Fax         

        
Trình độ học 
vấn 

 Trung cấp        Cao đẳng    Đại 
học    

 Sau đại học     Khác            

  Trung cấp        Cao đẳng    Đại 
học    

 Sau đại học     Khác            
Số người phụ 
thuộc  

             

Thông tin người thân không sống cùng bên vay/bên được cấp thẻ tín dụng (thông tin tham chiếu)* 
Họ và tên              
Quan hệ với 
người vay 

 Bố/Mẹ      Con      Bạn       Khác 
      

  Bố/Mẹ      Con      Bạn       
Khác       

Địa chỉ nơi ở              
Điện thoại Văn phòng        Văn phòng       

Nơi ở                Nơi ở               
Di động             Di động            

C. CHI TIẾT NGHỀ NGHIỆP* 
                                                             

* Bắt buộc nhập 
4 Địa chỉ hộ khẩu đối với người Việt nam; địa chỉ đăng ký đối với người nước ngoài 
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  Toàn thời gian  Bán Thời gian    
Chủ DN/ hộ kinh doanh       Nội trợ    
Về hưu/sinh viên        Khác        

  Toàn thời gian  Bán Thời gian   
 Chủ DN/ hộ kinh doanh       Nội 

trợ    Về hưu/sinh viên        Khác 
      

Tên công ty              
Địa chỉ công ty              
Địa chỉ làm 
việc hiện tại 

             

Ngành nghề 
kinh doanh 

             

Điện thoại 
công ty 

             

Loại hình 
doanh nghiệp 

Nhà nước           Liên doanh      Cổ 
phần             

 100% vốn NNg  TNHH             Tư 
nhân  

 Khác       

 Nhà nước           Liên doanh      
Cổ phần             

 100% vốn NNg  TNHH             
Tư nhân  

 Khác       
Nghề nghiệp  Nhân sự/hành chính   Maketing/quan 

hệ công chúng     Công nghệ thông tin  
 Kế toán   Kinh doanh         Kỹ sư      
 Giáo viên   
 Khác       

  Nhân sự/hành chính   
Maketing/quan hệ công chúng     
Công nghệ thông tin   Kế toán   
Kinh doanh         Kỹ sư            
Giáo viên   

 Khác       
Chức vụ hiện 
nay 

 Tổng GĐ/Quản lý cấp cao     
 Giám sát/Trưởng/Phó phòng/Quản lý 

trung cấp 
 Tổ trưởng/Trưởng bộ phận/Quản lý sơ 

cấp 
 Chuyên viên   Nhân viên      Khác 

       

  Tổng GĐ/Quản lý cấp cao     
 Giám sát/Trưởng/Phó phòng/Quản 

lý trung cấp 
 Tổ trưởng/Trưởng bộ phận/Quản lý 

sơ cấp 
 Chuyên viên   Nhân viên      

Khác        
Loại hợp đồng  Không thời hạn        Có thời hạn 

     năm 
  Không thời hạn         Có thời hạn 

     năm 
Thời gian công 
tác 

     năm       tháng       năm       tháng 

Thời gian 
thành lập5 

     năm       năm 

Kinh nghiệm 
làm việc6 

     năm       tháng       năm       tháng 

D. THÔNG TIN TÀI CHÍNH (Dành cho Khách hàng đăng ký khoản vay/Thẻ tín dụng)* 
Tiêu chí Bên vay thứ nhất Bên vay thứ 2 Bên cam kết đồng 

trả nợ 
1. TỔNG THU NHẬP       VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 
Tổng Thu nhập từ 
lương/ thù lao 

      VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 

                                                             
5 Áp dụng đối với hộ kinh doanh/doanh nghiệp 
6 Tổng thời gian làm việc trong lĩnh vực hiện tại 
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Hình thức nhận lương  Tiền mặt    Chuyển 
khoản, ngân hàng       

 Tiền mặt    
Chuyển khoản, ngân 
hàng       

 Tiền mặt    
Chuyển khoản, ngân 
hàng       

Lương cơ bản       VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 
Lương kinh doanh       VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 
Trợ cấp/ Khác       VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 
Tổng Thu nhập (lợi 
nhuận) từ hoạt động 
SXKD 

      VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 

 Doanh thu       VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 
Tổng Thu nhập từ cho 
thuê tài sản 

      VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 

Loại tài sản cho thuê  BĐS               Xe ôtô     
 Khác           

 BĐS                Xe 
ôtô     

 Khác           

 BĐS               
Xe ôtô     

 Khác           
Thời hạn hợp đồng cho 
thuê 

       tháng       tháng        tháng 

Tổng Thu nhập từ góp 
vốn/ cổ tức 

      VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 

Số cổ phần nắm giữ    
2. TỔNG CHI PHÍ *       VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 
Chi phí sinh hoạt gia 
đình 

      VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 

Chi phí khoản vay phải 
trả  

      VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 

Chi phí khác       VND/tháng       VND/tháng       VND/tháng 
3. TỔNG TÀI SẢN*7       VND 
Số lượng BĐS sở hữu       
Loại hình sở hữu nhà 
đang ở 

 Chủ sở hữu        Ở với người thân             Nhà thuê             Khác 
              

Loại nhà ở  Biệt thự               Nhà/Nhà phố                   Căn hộ               
 BĐS                    Xe ôtô                              Khác             

4. LỊCH SỬ TÍN DỤNG (Bao gồm các khoản vay và thẻ tín dụng tại các Tổ chức tín dụng/Công ty 
tài chính)* 

 

 Chưa từng vay              Đã từng vay không còn dư nợ             Đang còn dư nợ: 
Ngân hàng/Công ty Số tiền 

vay 
Thời hạn 

vay 
Khoản vay Dư nợ hiện 

tại 
Trả 

góp/tháng 
1                    Tín chấp Thế chấp                 
2                    Tín chấp Thế chấp                 
3                    Tín chấp Thế chấp                 
4                    Tín chấp Thế chấp                 
Nợ quá hạn/ trễ hạn trong 02 năm gần nhất                   Có                                                         
Không   
Số tiền cao nhất được duyệt:       

                                                             
7 Kê khai thông tin của Bên vay thứ nhất 
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E. THÔNG TIN TÀI SẢN BẢO ĐẢM (Dành cho Khách hàng đăng ký khoản vay có thế chấp)* 
  Bất động sản      

Loại tài sản  Nhà biệt thự       Nhà phố        Căn hộ    Đất ở      
  Khác (ghi rõ):               

Địa chỉ tài sản       
Diện tích đất (m2)8  ……………….       Diện tích xây dựng         Diện tích sử dụng         năm xây 
dựng       
Giá thị trường của tài sản       
Hình thức sở hữu   Chính chủ      Đồng sở hữu       Của bên thứ 3, chủ tài sản 

             
Mối quan hệ với bên vay   Vợ/Chồng      Cha/mẹ/con         Anh/Chị/Em       Ông/bà       

Khác:            
  Phương tiện vận chuyển      

Loại phương tiện   Xe ôtô du lịch 04 chỗ        Xe ôtô du lịch >4 – 16 chỗ      Xe tải   
 Khác           

Nhãn hiệu xe       Năm sản xuất:          
Tình trạng xe   Mới 100%                  Đã qua sử dụng, thời gian sử dụng:              
Hình thức sở hữu   Chính chủ                  Đồng sở hữu       Của bên thứ 3, chủ tài 

sản             
Mối quan hệ với bên vay   Vợ/Chồng         Cha/mẹ/con       Anh/Chị/Em       Ông/bà      

Khác            
  Giấy tờ có giá            
  Khác            

F. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY TIÊU DÙNG/THẤU CHI KHÔNG TÀI SẢN BẢO ĐẢM 
Loại hình vay Tiêu dùng Thấu chi 
Mức vay đề nghị             
Thời hạn vay             
Phương thức trả nợ             
Thời gian ân hạn             
Ngày giải ngân dự 
kiến 

            

Tài khoản gắn kết 
thấu chi 

            

G. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY BẤT ĐỘNG SẢN  (MUA, XÂY, SỬA NHÀ) 
1. Thông tin khoản 

vay 
� Mua BĐS thế chấp BĐS 
khác      

� Mua BĐS thế chấp BĐS  � Xây, sửa chữa 
nhà       

Mức vay đề nghị                    
Thời hạn vay                   
Phương thức trả nợ                   
Thời gian ân hạn                   
2. Thông tin mục đích vay 
Loại hình BĐS dự kiến 
mua/xây/sửa chữa 

 Nhà phố                Căn hộ                Biệt thự                 Đất                

Địa chỉ BĐS       
Chủ đầu tư dự án       
Mục đích sử dụng BĐS  Để ở                Cho thuê        Cho người thân ở            Khác 

      

                                                             
8 Trường hợp nhà đất 
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Tổng nhu cầu vốn        
Vốn tự có       
Ngày giải ngân dự kiến  Đợt 1                  Đợt 2       .            Đợt 3       
H. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY KINH DOANH 
1. Thông tin khoản vay  
Mức vay đề nghị       
Loại hình vay  Bổ sung vốn kinh doanh      Xây/sửa nhà xưởng, văn phòng     

Khác       
Phương thức vay  Hạn mức         Từng lần          
Phương thức trả nợ       
Thời hạn vay  12 tháng          24 tháng   36 tháng      48 tháng         

Khác       
Thời gian ân hạn        
2. Thông tin mục đích vay 
Doanh nghiệp/ Hộ cá thể       
Địa chỉ kinh doanh       
Ngành nghề kinh doanh  Thuốc tây      Cầm đồ          Vàng trang sức        Xăng dầu          

 Quán ăn            
 Phòng trọ      Vật liệu xây dựng                               Vải, may 

mặc     Tạp hóa              Khác                              
Tổng vốn tự có       
Vốn đã vay       
Nhu cầu vốn lần này       
Ngày giải ngân dự kiến  Đợt 1                  Đợt 2       .            Đợt 3       
I. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY ÔTÔ/ TIÊU DÙNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 
Mức vay đề nghị       
Thời hạn vay  12 tháng          24 tháng   36 tháng      48 tháng         

Khác       
Phương thức trả nợ       
Thời gian ân hạn       
Mục đích vay   Du lịch/du học/chữa bệnh         Mua sắm thiết bị gia đình         

Cưới hỏi        
  Mua phương tiện đi lại              Khác                              

Tổng nhu cầu vốn       
Vốn tự có       
Ngày giải ngân dự kiến  Đợt 1                  Đợt 2       .            Đợt 3       
J. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỞ THẺ TÍN DỤNG 
 CHỦ THẺ CHÍNH   CHỦ THẺ PHỤ 
Đề nghị mở thẻ  Đồng ý              Không đồng ý   Đồng ý               Không đồng ý 
Hạn mức đề nghị              
Hạng thẻ  Thẻ vàng           Thẻ chuẩn           Thẻ vàng           Thẻ chuẩn         
Họ và tên chủ thẻ9              
Địa chỉ nhận thẻ và PIN  Nơi ở hiện tại    Công ty       

 Khác       
  Nơi ở hiện tại     Công ty       

 Khác       
Địa chỉ nhận sao kê  Nơi ở hiện tại    Công ty       

 Khác       
 

  Nơi ở hiện tại     Công ty       
 Khác       

                                                             
9 Họ và tên in CMND/Hộ chiếu để in nổi trên Thẻ, tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng 
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Tỷ lệ thanh toán hàng 
tháng 

 Thanh toán tối thiểu   
 Thanh toán toàn bộ       

  Thanh toán tối thiểu 
 Thanh toán toàn bộ       

Câu hỏi bảo mật: “Họ và tên mẹ”10:       
Lưu ý: Chủ thẻ phụ vui lòng đính kèm Hồ sơ thân nhân tương tự chủ thẻ chính tại mục hồ sơ đính kèm 
 Chữ ký chủ thẻ chính  Chữ ký chủ thẻ phụ 

    
K. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐANG KÝ DỊCH VỤ EBANKING 
1.    Internetbanking                                Mobile banking                                 
Tên đăng nhập11       
Mã bí mật11       
Hình thức nhận mã xác 
thực (OTP) 

 SMS qua số điện thoại                  Vasco token 

Địa chỉ email12       
2.    sms banking                              
Số điện thoại di động       
Tiện ích sử dụng  Thông báo biến động số dư tài khoản, nhắn tin tra cứu số dư, liệt kê giao 

dịch …                              Nhắn tin nạp tiền điện thoại topup, thanh toán 
hóa đơn                              

 

L. XÁC NHẬN 
Tôi/chúng tôi xác nhận và cam đoan rằng các chi tiết thông tin được cung cấp tại Giấy Đề Nghị Xác 

Lập Quan Hệ Khách Hàng hàng này là thật, chính xác, cập nhật mới nhất do chính tôi/chúng tôi kê khai 
và không có thông tin nào được cố ý che dấu. Tôi/chúng tôi theo đây cho phép HDBank được cập nhật 
thông tin trong hệ thống của HDBank và áp dụng những thông tin này cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ 
mà tôi/chúng tôi đang sử dụng tại HDBank. 

Tôi/chúng tôi bằng việc ký vào Giấy này tôi/chúng tôi cam kết sẽ thông báo tới HDBank mọi thay đổi, 
nếu có, và đồng ý rằng HDBank có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ, tài liệu, thông tin nhằm sửa đổi và/hoặc 
cập nhật thông tin của tôi/chúng tôi và những thông tin cập nhật đó sẽ có hiệu lực áp dụng và thay thế 
mọi thông tin mà tôi/chúng tôi đã cung cấp cho HDBank trước đây. 

Tôi/chúng tôi đồng ý rằng HDBank có quyền quyết định cuối cùng đối với việc chấp thuận hoặc từ chối 
Giấy này và sẽ thông báo việc từ chối này bằng bất kỳ hình thức nào mà HDBank cho là phù hợp như 
gửi Thư thông báo, thư điện tử, tin nhắn, điện thoại …Thông báo được xem là đã gửi thành công cho 
Bên vay khi (i) được giao tận tay cho Bên vay hoặc người đại diện của Bên vay; hoặc (ii) sau khi bưu 
điện hoàn thành việc gửi thư; hoặc (iii) sau khi thông báo đã được gửi đi bằng điện thoại, điện tín, điện 
báo, fax, thư điện tử tới số điện thoại, số fax hoặc địa chỉ thư điện tử của Bên vay đã đăng ký/thông báo 
với HDBank. HDBank sẽ lưu giữ lại tất cả những giấy tờ có liên quan đã được nộp cho HDBank bất kể 
hồ sơ có thể được chấp nhận hay không. 

                                                             
10 Áp dụng đối với chủ thẻ chính 
11 Phân biệt chữ hoa, chữ thường, gồm 6 – 15 ký tự 
12 Để nhận mật khẩu đăng nhập lần đầu và thông tin giao dịch 
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Nếu có vấn đề không trung thực trong việc cung cấp chi tiết thông tin tại Giấy này, tôi/chúng tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HDBank và pháp luật. 
 

 MỞ TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

 Tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến việc mở, sử dụng 
tài khoản; Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ eBanking của HDBank đính kèm Giấy Đề Nghị Xác 
Lập Quan Hệ Khách Hàng này. Tôi/chúng tôi hiểu rằng các Điều khoản và Điều kiện này có thể được 
sửa đổi bởi HDBank, và HDBank có thể thông báo cho tôi/chúng tôi về những thay đổi này theo cách mà 
HDBank có thể cho là phù hợp, trường hợp không đồng ý với các thay đổi này, tôi cam kết sẽ trực tiếp 
đến HDBank để thực hiện việc hủy sử dụng sản phẩm, dịch vụ này..  

Tôi/chúng tôi chỉ định và ủy quyền cho HDBank chuyển tất cả thư tín, mã PIN/Thẻ của tôi/chúng tôi đến 
địa chỉ nhận được ghi tại Mục A Giấy Đề Nghị Xác Lập Quan Hệ Khách Hàng này. Trong trường hợp tài 
khoản có nhiều hơn một Chủ tài khoản, thư tín, mã PIN/Thẻ sẽ được chuyển đến địa chỉ nhận thư đăng 
ký tại đơn mở tài khoản này của Chủ Tài khoản chính. Việc gửi này được xem như là đã gửi cho tất cả 
các Chủ tài khoản.  

Tôi/chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng sau khi gửi mà tôi/chúng tôi xác nhận đã nhận được, HDBank sẽ 
không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro mà tôi/chúng tôi có thể không nhận được mã PIN/Thẻ hoặc có thể 
bị tiết lộ cho bên thứ ba không được ủy quyền. 

 
 KHOẢN VAY  

Tôi/chúng tôi cho phép HDBank thẩm tra thông tin về tôi/chúng tôi từ bất kỳ bên thứ ba và/hoặc từ cơ 
quan quản lý tín dụng. Việc ủy quyền này sẽ tiếp tục có hiệu lực, không phụ thuộc vào khoản vay được 
hay không được chấp nhận. 
Tôi/chúng tôi khẳng định rằng tôi/chúng tôi không trong tình trạng mất khả năng thanh toán nợ tại thời 
điểm nộp Giấy này. Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi/chúng tôi, không có tranh 
chấp, không nằm trong khu vực giải toả, không bị đem cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng/mua bán, 
chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn, định đoạt dưới bất cứ hình thức nào … hoặc đảm bảo cho việc 
thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác. HDBank có toàn quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay 
trong trường hợp tôi/chúng tôi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết. 
  Tôi/chúng tôi cam kết phương án sử dụng vốn vay trên Giấy đề nghị xác lập quan hệ khách hàng là 
chính xác, đúng sự thật và hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thông tin đã cung cấp. 

Tôi/chúng tôi ủy quyền cho HDBank thực hiện việc ghi nợ vào Tài khoản thanh toán của tôi/chúng tôi 
để thanh toán bất kỳ khoản nợ nào đến hạn và những chi phí hợp pháp liên quan đến khoản vay ví dụ 
như: phí trả nợ trước hạn, phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng, ….  theo quy định từng thời kỳ của 
HDBank, Các loại phí trích thu sẽ được HDBank cập nhật và công bố công khai qua các kênh: tại quầy 
giao dịch, Website, Hotline,… 

 
 THẺ 

Bằng việc ký tên vào Giấy Đề Nghị xác lập quan hệ khách hàng, tôi/chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ 
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và đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng quốc tế HDBank. 
Tôi/chúng tôi đồng ý việc sử dụng thẻ sẽ tuân theo các Điều khoản và điều kiện dành cho Chủ thẻ mà 
bản các Điều khoản và điều kiện sẽ cùng với đơn này tạo thành một hợp đồng sử dụng thẻ và bản sao 
sẽ được gửi đến cho tôi/chúng tôi sau khi HDBank cấp thẻ tín dụng cho tôi/chúng tôi. Tôi/chúng tôi hiểu 
rằng HDBank có toàn quyền sửa đổi bất kỳ quy định nào của Giấy Đề Nghị Xác Lập Quan Hệ Khách 
Hàng này tùy từng thời điểm, mà những sửa đổi này sẽ ràng buộc tôi/chúng tôi, và HDBank có thể thông 
báo cho tôi/chúng tôi về những thay đổi này theo cách mà HDBank có thể cho là phù hợp, trường hợp 
không đồng ý với các thay đổi này, tôi cam kết sẽ trực tiếp đến HDBank để thực hiện việc hủy sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ này. Tôi/chúng tôi xin xác nhận rằng bất kỳ thẻ tín dụng nào mà HDBank cung cấp cho 
tôi/chúng tôi, kể cả Thẻ Phụ được cấp dưới tài khoản của tôi/chúng tôi, sẽ không được sử dụng một 
cách trực tiếp hay gián tiếp trong bất kỳ hành vi nào trái với pháp luật (kể cả việc đánh bạc trên mạng). 
Tôi/chúng tôi chịu trách nhiệm đối với các phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng mà tôi/chúng 
tôi được cấp. 

Tôi/chúng tôi, bằng việc ký tên vào Giấy này, xác nhận rằng tôi/chúng tôi đã nhận, đọc, hiểu và chấp 
nhận các điều khoản và điều kiện có liên quan, bao gồm quy định về Biểu phí; các Điều khoản và Điều 
kiện chung cho việc sử dụng Tài khoản; Thẻ ghi nợ; Thẻ tín dụng quốc tế, Ngân hàng điện tử…. 
Tôi/chúng tôi xác nhận rằng chữ ký dưới đây của tôi/chúng tôi cũng là chữ ký mẫu mà HDBank sẽ sử 
dụng để kiểm tra tính xác thực của các chỉ thị do tôi/chúng tôi gửi đến HDBank. 
   
Chữ ký (đồng thời là chữ ký mẫu) chủ tài khoản, Người vay           Chữ ký người đồng ký vay 
                                      (ký, ghi rõ họ tên)                                                  (ký, ghi rõ họ tên) 

Chữ ký 1 
 
 
 

 Chữ ký 2    
 
 
 

 
              Chữ ký của Bảo lãnh 1                                                               Chữ ký của Bảo lãnh 2 
                   (ký, ghi rõ họ tên)                 (ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

M. Tài liệu đính kèm 
Giấy tờ nhân thân   

 CMND/Hộ chiếu (áp dụng cho người Việt Nam)/ Hộ chiếu và bản sao thị thực nhập cảnh 
(người nước ngoài); 

Bản 
sao 

 Sổ hộ khẩu/KT3; Bản 
sao 

 Chứng từ khác:       
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PHẦN DÀNH RIÊNG CHO NGÂN HÀNG 
Ngày nhận hồ sơ:       

 Thẻ tín dụng 
     Đồng ý cấp thẻ, hạn mức được duyệt:       
     Không đồng ý cấp thẻ 

 Dịch vụ ngân hàng điện tử 
   Tài khoản:       kết nối số điện thoại:       
   Hạn mức:         VND/ngày;        VND/giao dịch 
    Xác thực bằng:  OTP     Token, số serial       

 

Chứng từ thu nhập  
 Lương Kinh doanh  

 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân  Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp  Bản 
sao 

 Hợp đồng lao động/ Xác nhận công tác và 
thu nhập 

 Chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản 
sao 

 Bảng lương/ Sao kê tài khoản lương 03 
tháng gần nhất 

 Báo cáo quyết toán thuế năm gần nhất Bản 
sao 

Chứng từ khác   
 Hợp đồng mua bán xe/ carvet xe Bản 

sao 
 Hợp đồng mua bán nhà/ chứng từ sở hữu nhà Bản 

sao 
 Chứng từ khác:        

  

Chuyên viên nhận hồ sơ GDV/nhân viên xử lý giao dịch Trưởng đơn vị/kiểm soát 
 
 
 


