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GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN PV_ACTIVE
(Dành cho khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ)

Kính gửi:  NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVcomBank) - CHI NHÁNH: .......................................................................................................................

Tên tổ chức:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có):  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Tên tiếng nước ngoài:   ...........................................................................................................................................................................................................................................

Số Giấy phép hoạt động/ Giấy Chứng nhận ĐKDN/ Quyết định thành lập:  ............................................................................................................................................

Ngày cấp:  ................................................................................................................... Nơi cấp:  ..............................................................................................................................

Mã số thuế: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

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

Địa chỉ giao dịch: ......................................................................................................................................................................................................................................................

(Ghi chú: Nếu không trùng với địa chỉ trụ sở)

Điện thoại:  ..................................................................Fax: ......................................................... Email: .................................................................................................................

Người đại diện: .........................................................................................................................................................................................................................................................

Chức danh: ................................................................................................................................................................................................................................................................

CIF: …….............….
Mã khách hàng

 Gói tài khoản PV_Active Gold
Bao gồm:
    TKTT
    SMS Banking
    Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (IB/MB)
    Dịch vụ đăng ký nộp thuế điện tử
    Dịch vụ trả lương qua tài khoản

 Gói tài khoản PV_Active Platinum
Bao gồm:
        TKTT
        SMS Bankinng
        Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (IB/MB)
        Dịch vụ trả lương qua tài khoản
        Dịch vụ đăng ký nộp thuế điện tử
        Dịch vụ tài khoản “Đẹp như ý” 

Đăng ký sử dụng Gói tài khoản PV_Active

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

2. YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

• Chúng tôi cam đoan rằng mọi thông tin đưa ra tại Giấy đăng ký sử dụng Gói tài khoản này là đúng sự thật, chân thực, hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về tính chính xác, đúng sự thật của các thông tin này. Chúng tôi xác nhận đã được PVcomBank giải thích, thông báo rõ, cung cấp đầy đủ thông tin 
và hướng dẫn cụ thể các nội dung tại bản Giấy đăng ký sử dụng Gói tài khoản này trước khi ký kết. Chúng tôi đề nghị Ngân hàng mở Gói tài khoản 
cho chúng tôi theo đúng nội dung nêu trên.  

• Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm quản lý và sử dụng Gói tài khoản này theo quy định của Pháp luật và quy định của PVcomBank.

• Chúng tôi đã hiểu rõ quy định về phí của PVcomBank liên quan đến việc sử dụng Gói tài khoản và Chúng tôi ủy quyền cho PVcomBank được trích 
tiền từ (các) tài khoản thanh toán của chúng tôi mở tại PVcomBank để thu các loại phí liên quan đến việc sử dụng Gói tài khoản/dịch vụ tài khoản.

• Chúng tôi cam kết: (i) không sử dụng tài khoản 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; và (ii) tuân thủ các quy định của PVcomBank và quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

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

Người đại diện hợp pháp
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

• Ngày giờ tiếp nhận: …………………….............................................

• Ngày giờ thực hiện: …………………….............................................

PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

GIAO DỊCH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)




