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GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVcomBank)
Chi nhánh: …………………………………………………………….

1 .          Thông tin Khách Hàng

2 .          Thông tin người đại diện theo pháp luật của KH

3 .         Thông tin Người được Đại diện theo pháp luật ủy quyền theo Văn bản ủy quyền số …………………………………………… ký ngày …………/……../……...
của …………………………….………………….…………………………

KH mới KH đã mở tài khoản giao dịch nhưng chưa vay vốn

Khác: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..…………….......

KH Tín dụng hiện hữu☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

I - PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (KH)

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày sinh:……...……/…...………/…...….…

Giới tính:   Nam  Nữ

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………………Quốc tịch:……………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:……………………………………………………...........……. Ngày cấp:..........………………………….Nơi cấp:…………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………….Chức vụ:………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………………………Email:………………………………………………………………….………......

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày sinh:……...……/…...………/…...….…

Giới tính:   Nam  Nữ

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………………Quốc tịch:………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:……………………………………………………...........……. Ngày cấp:..........………………………….Nơi cấp:…………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………….Chức vụ:………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………………………Email:………………………………………………………………….………......

Mã Khách Hàng (nếu có):

Tên Khách Hàng (Theo ĐKKD): ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………..

Giấy ĐKKD/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……………….……….…………………. do ………………….……….…………………………cấp ngày ………………………………….

Lĩnh vực kinh doanh:………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………..

Mã số thuế của Doanh nghiệp: ………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………..

Điện thoại liên hệ:……………………………………………… Fax:…………………………………………………Email: ………………………………….……………………………….........

Thuộc đối tượng:

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú:………………………………………………………………………….ngày cấp ……………………… nơi cấp …………………..…................. 

Ngày hết hạn thị thực/Thẻ tạm trú: …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài: ………………………………….………………………………………………………………………...…………………………

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Chỉ điền trong trường hợp ký đề nghị phát hành Thẻ này là Đại diện theo ủy quyền)

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú:………………………………………………………………………….ngày cấp ……………………… nơi cấp …………………..…................. 

Ngày hết hạn thị thực/Thẻ tạm trú: …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài: ………………………………….………………………………………………………………………...…………………………

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

..................................................
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4 .        Đăng ký phát hành Thẻ với các thông tin sau:

Đề nghị PVcomBank phát hành:

Đăng ký nhận sao kê hàng tháng từ Ngân Hàng qua email và theo nguyên tắc sau:

Đăng ký nhận email thông báo các thông tin của từng giao dịch Thẻ

Thanh toán dư nợ Thẻ tín dụng:

Hình thức và địa chỉ nhận Thẻ và Pin từ Ngân Hàng:

Đăng ký người nhận Thẻ và PIN (sau khi lựa chọn hình thức nhận Thẻ và PIN nêu trên, Khách Hàng đăng ký thông tin người được ủy quyền nhận 
Thẻ và PIN như dưới đây):

Tỷ lệ thanh toán:

Hạn mức tín dụng Thẻ đề nghị: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………VND

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............…………….…………)

Số điện thoại đăng ký giao dịch: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..........
(Số điện thoại đăng ký nằm mục đích giúp Ngân Hàng nhận biết Chủ thẻ chính KHDN đối với các dịch vụ hỗ trợ qua kênh Tổng đài chăm sóc và hỗ 
trợ Khách Hàng)

Thời hạn hạn mức Thẻ đề nghị:  …………tháng

Loại sản phẩm:
Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard Platinum☐

☐

☐

☐
☐

Free & Easy min☐

Thanh toán tối thiểu☐ Thanh toán toàn bộ☐ Khác☐

Free & Easy max                           ☐ Mix - Up  ☐Top – up ☐

 – Giao dịch của Chủ thẻ chính và (các) Chủ thẻ phụ được thể hiện trên cùng một Sao kê và được gửi đến địa chỉ Email đăng ký: …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

 – Giao dịch của Chủ thẻ phụ được thể hiện trên sao kê của từng thẻ phụ và được gửi đến địa chỉ email của từng chủ thẻ phụ đăng ký tại Giấy 
đề nghị này hoặc Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ. 

Người nhận sao kê: Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:………………………………………………………....………….. Ngày cấp: …….……….........…….Nơi cấp:…………………………………... 
Chức vụ:……………………………………………………………………………………………..…………… Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………...........

- Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho cá nhân sau đây (Người được ủy quyền) được nhận Thẻ, PIN phát hành theo Giấy đề nghị phát hành Thẻ tín 
dụng quốc tế dành cho Khách Hàng doanh nghiệp này từ PVcomBank, bao gồm cả việc ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc nhận Thẻ, PIN:

- Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Đại diện Khách Hàng ký vào Giấy đề nghị phát hành Thẻ tín dụng quốc tế đến ngày PVcomBank nhận 
được văn bản hủy bỏ/thay thế của Khách Hàng và những thay đổi này đã được PVcomBank chấp thuận, tùy theo sự kiện nào đến trước.

Chữ ký mẫu của Người được ủy quyền nhận Thẻ, PIN:

Nhận trực tiếp tại PVcomBank - Chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gửi qua đường bưu điện (Chuyển phát nhanh) đến địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………...

Bộ phận liên hệ thanh toán dư nợ Thẻ tín dụng:……………………………...…………………...…………...…………… Điện thoại:…………………...……………...……………
Phương thức thanh toán: Tự động ghi nợ TK thanh toán số …………………………………………………………………………………… của KH mở tại PVcomBank

☐☐

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 

Quốc tịch:……………………………………………………........    Giới tính:   Nam  Nữ

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:……………………………………………………...........……. Ngày cấp:..........………………………….Nơi cấp:………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………….Chức vụ:……………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………………………Email:………………………………………………………………….………...

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú:………………………………………………………………………….ngày cấp ……………………… nơi cấp …………………..….............. 

Ngày hết hạn thị thực/Thẻ tạm trú: …………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài: ………………………………….………………………………………………………………………...………………………

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chữ ký mẫu thứ 1 Chữ ký mẫu thứ 2
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5 .        Phương án sử dụng Hạn mức thẻ tín dụng của Doanh nghiệp:

6 .        Thông tin về Tài sản bảo đảm (nếu có):

Lĩnh vực kinh doanh chính/ sản phẩm chính:…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...…………...

……………………………………………………………………......................................................................………...…………………………………………………………………...…………..

Mục đích sử dụng vốn: ……………………………………………………………………………………….....…………………………………………….....…………………………………………

Nội dung khác: ……………………………………………………………………………………………….........…………………………………………….....…………………………………………

Thông tin về đối tác đầu vào/ đầu ra chính (tối thiếu 3 đối tác đầu vào, 3 đối tác đầu ra)

Nguồn trả nợ của Doanh nghiệp:

Hiệu quả kinh doanh và xác định nhu cầu vay vốn:

Đối tác

Nguồn trả nợ Doanh thu Lợi nhuận Khấu hao Khác

Tên đối tác Thời gian bắt đầu giao dịch với đối tác
Tần suất giao dịch 

trung bình / năm
STT

TT Chỉ tiêu Năm N-1 Năm kế hoạch Ghi chú

1

1

1

3

2

4

Đối tác 
đầu vào

Chi tiết nguồn thu từ Phương án 
(Dự án)

Chi tiết nguồn thu từ hoạt động 
SXKD hiện tại

Chi tiết nguồn thu từ hoạt động khác

Doanh thu

STK/TKTT/TKTG

Bất động sản, ô tô 

Lợi nhuận sau thuế

Tổng chi phí

Nhu cầu vốn tín dụng từ các tổ 
chức tín dụng/ định chế tài chính

- Trong đó vay tại PVcomBank

- Vay của các tổ chức tín dụng 
khác.

Đối tác 
đầu ra

2

2

3

3

Số(hoặc seri):……………….…………….........……....................... Số tiền:……………….……...........……….........…….......................

Tại Ngân Hàng:…………...........……….........…….......................

Ngày đến hạn:…………...........……….........…….......................

Loại tiền:……………….…………….........……...............................

Kỳ hạn gửi:……………….…………….........……...........................

☐

☐

 – Loại tài sản: ………………………………...........................................................................................................................................................................................................
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

 – Giá trị tài sản theo BCĐG:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
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Tài sản bảo đảm khác (xin ghi rõ): 

Doanh nghiệp ủy quyền cho phép (những) cán bộ nhân viên có thông tin sau đây được sử dụng Thẻ phụ của Thẻ tín dụng Quốc tế do PVcomBank 
cấp cho doanh nghiệp:

a.

……………………………………………………………………......................................................................………...…………………………………………………………………...…………..

……………………………………………………………………......................................................................………...…………………………………………………………………...…………..

……………………………………………………………………......................................................................………...…………………………………………………………………...…………..

7 .        Đăng ký phát hành thẻ phụ:

Chủ thẻ phụ thứ nhất

Chủ thẻ phụ thứ ba

Chủ thẻ phụ thứ hai 

Chủ thẻ phụ thứ tư

Họ tên: ………………………………………………………………………………………

Giới tính:    Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu):

Ngày sinh: ………………………………… Quốc tịch: …………………………….

Số CMND/HC/ Thẻ CCCD: …………………………………..………..………...

ngày cấp: …………………………..… nơi cấp: ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………........………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………...……………………..………...

…………………………………………………………………………..………..............….

Nghề nghiệp: ……………..………..…... Chức vụ:…………..……….…………..

Điện thoại: …………………………………… Email: …………..……..…………….

Hạn mức sử dụng Thẻ: …………………………………............……………….... 

(Bằng chữ:…………………………………………......………………………………….)

Họ tên: ………………………………………………………………………………………

Giới tính:    Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu):

Ngày sinh: ………………………………… Quốc tịch: …………………………….

Số CMND/HC/ Thẻ CCCD: …………………………………..………..………...

ngày cấp: …………………………..… nơi cấp: ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………........………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………...……………………..………...

…………………………………………………………………………..………..............….

Nghề nghiệp: ……………..………..…... Chức vụ:…………..……….…………..

Điện thoại: …………………………………… Email: …………..……..…………….

Họ tên: ………………………………………………………………………………………

Giới tính:    Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu):

Ngày sinh: ………………………………… Quốc tịch: …………………………….

Số CMND/HC/ Thẻ CCCD: …………………………………..………..………...

ngày cấp: …………………………..… nơi cấp: ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………........………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………...……………………..………...

…………………………………………………………………………..………..............….

Nghề nghiệp: ……………..………..…... Chức vụ:…………..……….…………..

Điện thoại: …………………………………… Email: …………..……..…………….

Hạn mức sử dụng Thẻ: …………………………………............……………….... 

(Bằng chữ:…………………………………………......………………………………….)

Họ tên: ………………………………………………………………………………………

Giới tính:    Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu):

Ngày sinh: ………………………………… Quốc tịch: …………………………….

Số CMND/HC/ Thẻ CCCD: …………………………………..………..………...

ngày cấp: …………………………..… nơi cấp: ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………........………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………...……………………..………...

…………………………………………………………………………..………..............….

Nghề nghiệp: ……………..………..…... Chức vụ:…………..……….…………..

Điện thoại: …………………………………… Email: …………..……..…………….

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh:……………………………….………………........………….

ngày cấp …………………………….…… nơi cấp ……………………………….……

Ngày hết hạn thị thực: ………………………………….………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài:

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam:.....................................................

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh:……………………………….………………........………….

ngày cấp …………………………….…… nơi cấp ……………………………….……

Ngày hết hạn thị thực: ………………………………….………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài:

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam:.....................................................

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Mẫu chữ ký Chủ thẻ phụ 1: Mẫu chữ ký Chủ thẻ phụ 2:

☐

☐

☐

☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐

☐

☐

☐

Chữ ký mẫu thứ 1 Chữ ký mẫu thứ 1Chữ ký mẫu thứ 2 Chữ ký mẫu thứ 2
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Hạn mức sử dụng Thẻ: …………………………………............……………….... 

(Bằng chữ:…………………………………………......………………………………….)

Hạn mức sử dụng Thẻ: …………………………………............……………….... 

(Bằng chữ:…………………………………………......………………………………….)

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh:……………………………….………………........………….

ngày cấp …………………………….…… nơi cấp ……………………………….……

Ngày hết hạn thị thực: ………………………………….………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài:

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam:.....................................................

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh:……………………………….………………........………….

ngày cấp …………………………….…… nơi cấp ……………………………….……

Ngày hết hạn thị thực: ………………………………….………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài:

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam:.....................................................

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Mẫu chữ ký Chủ thẻ phụ 3: Mẫu chữ ký Chủ thẻ phụ 4:

Chữ ký mẫu thứ 1 Chữ ký mẫu thứ 1Chữ ký mẫu thứ 2 Chữ ký mẫu thứ 2

Chủ thẻ phụ thứ năm Chủ thẻ phụ thứ sáu

Họ tên: ………………………………………………………………………………………

Giới tính:    Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu):

Ngày sinh: ………………………………… Quốc tịch: …………………………….

Số CMND/HC/ Thẻ CCCD: …………………………………..………..………...

ngày cấp: …………………………..… nơi cấp: ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………........………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………...……………………..………...

…………………………………………………………………………..………..............….

Nghề nghiệp: ……………..………..…... Chức vụ:…………..……….…………..

Điện thoại: …………………………………… Email: …………..……..…………….

Hạn mức sử dụng Thẻ: …………………………………............……………….... 

(Bằng chữ:…………………………………………......………………………………….)

Họ tên: ………………………………………………………………………………………

Giới tính:    Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu):

Ngày sinh: ………………………………… Quốc tịch: …………………………….

Số CMND/HC/ Thẻ CCCD: …………………………………..………..………...

ngày cấp: …………………………..… nơi cấp: ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………........………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………...……………………..………...

…………………………………………………………………………..………..............….

Nghề nghiệp: ……………..………..…... Chức vụ:…………..……….…………..

Điện thoại: …………………………………… Email: …………..……..…………….

Hạn mức sử dụng Thẻ: …………………………………............……………….... 

(Bằng chữ:…………………………………………......………………………………….)

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh:……………………………….………………........………….

ngày cấp …………………………….…… nơi cấp ……………………………….……

Ngày hết hạn thị thực: ………………………………….………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài:

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam:.....................................................

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh:……………………………….………………........………….

ngày cấp …………………………….…… nơi cấp ……………………………….……

Ngày hết hạn thị thực: ………………………………….………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài:

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam:.....................................................

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Mẫu chữ ký Chủ thẻ phụ 5: Mẫu chữ ký Chủ thẻ phụ 6:

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

Chữ ký mẫu thứ 1 Chữ ký mẫu thứ 1Chữ ký mẫu thứ 2 Chữ ký mẫu thứ 2



1900 5555 92 PVcomBank.com.vn6 1900 5555 92 PVcomBank.com.vn

Chủ thẻ phụ thứ bảy

Chủ thẻ phụ thứ chín

Chủ thẻ phụ thứ tám 

Chủ thẻ phụ thứ mười 

Họ tên: ………………………………………………………………………………………

Giới tính:    Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu):

Ngày sinh: ………………………………… Quốc tịch: …………………………….

Số CMND/HC/ Thẻ CCCD: …………………………………..………..………...

ngày cấp: …………………………..… nơi cấp: ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………........………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………...……………………..………...

…………………………………………………………………………..………..............….

Nghề nghiệp: ……………..………..…... Chức vụ:…………..……….…………..

Điện thoại: …………………………………… Email: …………..……..…………….

Hạn mức sử dụng Thẻ: …………………………………............……………….... 

(Bằng chữ:…………………………………………......………………………………….)

Họ tên: ………………………………………………………………………………………

Giới tính:    Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu):

Ngày sinh: ………………………………… Quốc tịch: …………………………….

Số CMND/HC/ Thẻ CCCD: …………………………………..………..………...

ngày cấp: …………………………..… nơi cấp: ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………........………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………...……………………..………...

…………………………………………………………………………..………..............….

Nghề nghiệp: ……………..………..…... Chức vụ:…………..……….…………..

Điện thoại: …………………………………… Email: …………..……..…………….

Hạn mức sử dụng Thẻ: …………………………………............……………….... 

(Bằng chữ:…………………………………………......………………………………….)

Họ tên: ………………………………………………………………………………………

Giới tính:    Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu):

Ngày sinh: ………………………………… Quốc tịch: …………………………….

Số CMND/HC/ Thẻ CCCD: …………………………………..………..………...

ngày cấp: …………………………..… nơi cấp: ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………........………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………...……………………..………...

…………………………………………………………………………..………..............….

Nghề nghiệp: ……………..………..…... Chức vụ:…………..……….…………..

Điện thoại: …………………………………… Email: …………..……..…………….

Hạn mức sử dụng Thẻ: …………………………………............……………….... 

(Bằng chữ:…………………………………………......………………………………….)

Họ tên: ………………………………………………………………………………………

Giới tính:    Nam Nữ

Tên in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự, chữ in hoa, không dấu):

Ngày sinh: ………………………………… Quốc tịch: …………………………….

Số CMND/HC/ Thẻ CCCD: …………………………………..………..………...

ngày cấp: …………………………..… nơi cấp: ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………........………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………...……………………..………...

…………………………………………………………………………..………..............….

Nghề nghiệp: ……………..………..…... Chức vụ:…………..……….…………..

Điện thoại: …………………………………… Email: …………..……..…………….

Hạn mức sử dụng Thẻ: …………………………………............……………….... 

(Bằng chữ:…………………………………………......………………………………….)

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh:……………………………….………………........………….

ngày cấp …………………………….…… nơi cấp ……………………………….……

Ngày hết hạn thị thực: ………………………………….………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài:

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam:.....................................................

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh:……………………………….………………........………….

ngày cấp …………………………….…… nơi cấp ……………………………….……

Ngày hết hạn thị thực: ………………………………….………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài:

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh:……………………………….………………........………….

ngày cấp …………………………….…… nơi cấp ……………………………….……

Ngày hết hạn thị thực: ………………………………….………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài:

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam:.....................................................

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Nếu là Người nước ngoài, vui lòng kê khai thêm các thông tin dưới đây:

Số thị thực nhập cảnh:……………………………….………………........………….

ngày cấp …………………………….…… nơi cấp ……………………………….……

Ngày hết hạn thị thực: ………………………………….………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký thường trú/ cư trú ở nước ngoài:

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Mẫu chữ ký Chủ thẻ phụ 7: Mẫu chữ ký Chủ thẻ phụ 8:

☐

☐

☐

☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐

☐

☐

☐

Chữ ký mẫu thứ 1 Chữ ký mẫu thứ 1Chữ ký mẫu thứ 2 Chữ ký mẫu thứ 2
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Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam:.....................................................

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam:.....................................................

……………………………….…….………………………..…...………………………..……

Mẫu chữ ký Chủ thẻ phụ 9: Mẫu chữ ký Chủ thẻ phụ 10:

Chữ ký mẫu thứ 1 Chữ ký mẫu thứ 1Chữ ký mẫu thứ 2 Chữ ký mẫu thứ 2

Tất cả các thông tin của Quý Khách Hàng đều được PVcomBank lưu trữ và bảo mật

Nội dung ủy quyền sử dụng Thẻ phụ của Doanh nghiệp

Cam kết

b.

c.

 – KH đồng ý và ủy quyền (những) Chủ Thẻ Phụ có thông tin tại Mục 7 này được sử dụng Thẻ phụ của Thẻ tín dụng Quốc tế do PVcomBank cấp cho KH. 

 –  Trong phạm vi ủy quyền, các Chủ Thẻ Phụ được quyền ký các chứng từ, tài liệu và nhân danh KH thực hiện các giao dịch liên quan đến nội dung 

ủy quyền trên theo quy định của pháp luật và quy định của Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế dành cho KHDN ký kết giữa 

PVcomBank và KH

 –  Nội dung ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ……/……/20... đến hết ngày ……/……/20...; hoặc đến khi KH có văn bản thông báo thay thế/hủy bỏ/

chấm dứt nội dung ủy quyền này mà không cần xác nhận của Chủ Thẻ Phụ;

 – Văn bản thông báo thay thế/hủy bỏ/chấm dứt nội dung ủy quyền này này có hiệu lực tại thời điểm PVcomBank ký xác nhận trên văn bản thông báo 

thay thế/hủy bỏ/chấm dứt.

 – Các Chủ Thẻ Phụ và KH trong nội dung ủy quyền này tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về việc ủy quyền và các quy định của PVcomBank 

về việc mở và sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế PVcomBank cho KH

 – KH cam kết:
• Đồng ý thanh toán phí thường niên, phí, lãi, dư nợ …. phát sinh (nếu có) kể từ khi Thẻ cho các Chủ Thẻ Phụ được cấp theo các văn bản ký

 kết giữa PVcomBank và KH;

• Chịu trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh kể từ khi PVcomBank bàn giao Thẻ cho KH/Chủ Thẻ Phụ; 

• KH chịu mọi trách nhiệm về nội dung trên các chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch mà Chủ Thẻ Phụ nhân danh KH đã ký với PVcomBank;

• Việc chấm dứt ủy quyền không làm chấm dứt trách nhiệm của KH đối với các cam kết, giao dịch do Chủ Thẻ Phụ đã xác lập với PVcomBank;

• Mọi sự tẩy xóa, bổ sung nội dung ủy quyền này đều không có giá trị;

8 .        Xác nhận thông tin số lượng thẻ:

Tôi/ Chúng tôi xác nhận số lượng Thẻ Tín dụng Quốc tế mà chúng 
tôi ủy quyền cho các Chủ thẻ phụ sử dụng là:…......…..Thẻ

Xác nhận của Người đại diện theo Pháp luật/Người 
được  ủy quyền của Doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

a) Cam kết của Khách Hàng:

Tôi/Chúng tôi xác nhận và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin được cung cấp tại Giấy đề nghị phát hành Thẻ tín dụng quốc tế dành cho 
Khách Hàng doanh nghiệp trên đây là chính xác và đầy đủ, do chính Tôi/Chúng tôi kê khai và không có thông tin nào bị cố ý che giấu. Tôi/Chúng 
tôi đồng ý để Ngân Hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Ngân Hàng khai thác khác.
Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm trong trường hợp Chủ thẻ phụ là người không cư trú về việc đáp ứng đủ các điều kiện sử dụng Thẻ 
theo quy định của pháp luật.
Tôi/Chúng tôi cam kết không sử dụng thẻ tín dụng quốc tế PVcomBank đã cấp cho Tôi/Chúng tôi để thực hiện các giao dịch phục vụ cho các hoạt 
động kinh doanh tiền ảo, đánh bạc trực tuyến và các mục đích bất hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Chữ ký mẫu của Chúng tôi sẽ đồng thời là chữ ký được sử dụng trên các chứng từ giao dịch liên quan đến Thẻ tín dụng quốc tế được thực hiện 
trực tiếp tại Trụ sở PVcomBank. Trong trường hợp chữ ký của Tôi/Chúng tôi theo Giấy đề nghị này khác với chữ ký đã đăng ký trước đó tại PVcomBank 
thì chữ ký của Tôi/Chúng tôi tại Giấy đề nghị này sẽ là chữ ký có hiệu lực và được sử dụng thay thế cho các mẫu chữ ký khác đã đăng ký tại PVcomBank 
(nếu có) trên tất cả các chứng từ giao dịch Tôi/Chúng tôi thực hiện trực tiếp tại PVcomBank.

b)

c)

d)

e)
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f)

g)

h)

i)

Đồng ý cho PVcomBank sử dụng các thông tin về Chúng tôi và các khoản tín dụng, số dư tài khoản, thông tin giao dịch của Chúng tôi bao gồm 
cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Chúng tôi cung cấp; các Hợp Đồng, văn bản ký kết giữa Chúng tôi và PVcomBank để cung cấp 
cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cung cấp 
cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, hoặc cung cấp cho các đối tác liên quan trong việc 
hợp tác với PVcomBank để phát triển sản phẩm, dịch vụ của PVcomBank.
Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh liên quan đến Thẻ tín dụng thông qua việc sử dụng Thẻ 
tín dụng mà Tôi/Chúng tôi đã được cấp.
Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng theo yêu cầu của Tôi/Chúng tôi và phụ thuộc vào quyết định của PVcomBank, Thẻ tín dụng và mã số PIN có thể được 
chuyển cho Tôi/Chúng tôi thông qua đường bưu điện đến địa chỉ nhận thư đã đăng ký hoặc bất kỳ hình thức nào mà PVcomBank cho là thích 
hợp. Tôi/Chúng tôi đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến việc giao nhận Thẻ tín dụng và mã số PIN như đã nêu ở trên, bao gồm nhưng không 
giới hạn các rủi ro về mất mát, thất lạc hoặc lạm dụng Thẻ tín dụng.
Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi/Chúng tôi xác nhận đồng ý rằng số điện thoại, địa chỉ email của Người sử dụng thẻ phụ nêu tại Giấy đề nghị 
này và Giấy đăng ký phát hành thẻ sẽ được: PVcomBank sử dụng để gửi các tin nhắn/email với số lượng và thời gian gửi không hạn chế nhằm:

• Đối với Người được ủy quyền nhận thông tin chung: thông báo các giao dịch Thẻ của Chủ thẻ phụ, thông báo hạn mức tín dụng khả 
dụng còn lại, sao kê Thẻ tín dụng của Doanh nghiệp, thông báo nhắc nợ Thẻ tín dụng, thông báo khác liên quan đến việc sử dụng Thẻ 
của Chủ thẻ phụ theo Giấy đề nghị này và các thông tin khác liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ Ngân Hàng của PVcomBank.

• Đối với Chủ thẻ phụ: thông báo các giao dịch Thẻ của Chủ thẻ phụ, thông báo hạn mức tín dụng khả dụng còn lại của Chủ thẻ phụ, 
thông báo khác liên quan đến việc sử dụng Thẻ của Chủ thẻ phụ theo Giấy đề nghị này và các thông tin khác liên quan đến các sản 
phẩm, dịch vụ Ngân Hàng của PVcomBank.

Mặc định sử dụng cho giao dịch kích hoạt/hủy kích hoạt thẻ, kích hoạt/hủy kích hoạt tính năng thanh toán online của thẻ và các giao dịch khác 
mà theo quy định của PVcomBank từng thời kỳ mà Chủ thẻ phụ phải thực hiện thông qua số điện thoại, địa chỉ email Chủ thẻ phụ đã đăng ký 
… liên quan đến giao dịch Thẻ của Chủ thẻ phụ.
Thay thế cho số điện thoại, địa chỉ email mà Chủ thẻ phụ đã đăng ký tại PVcomBank trước đây để nhận các tin nhắn/email liên quan đến giao 
dịch thẻ của Chủ thẻ phụ.
Đồng ý rằng Ngân Hàng có toàn quyền sửa đổi bất kỳ quy định, điều khoản nào trong bản Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc 
tế cũng như Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế tại PVcomBank.

j)

k)

l)

CHỮ KÝ CỦA CÁC CHỦ THẺ
Chủ thẻ phụ thứ nhất

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ thứ sáu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ thứ hai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ thứ bảy
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ thứ ba
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ thứ tám
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện theo Pháp luật/Người được ủy quyền của Doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chủ thẻ phụ thứ tư
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ thứ chín
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ thứ năm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ thứ mười
(Ký, ghi rõ họ tên)


