
Vui lòng điền thông tin dưới đây nếu yêu cầu Ngân hàng chúng tôi phát hành cho quý khách thẻ tín dụng quốc tế VISA

 Hạng Chuẩn

 Hạng Vàng

Mã số KH tại IVB (Nếu có)

Tên in nổi trên thẻ (phải tương tự trên CMND / Hộ chiếu, tối đa 20 ký tự bao gồm khoảng trắng)

Giới tính      Nam              Nữ

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

Số CMND (hoặc Hộ chiếu):.......................................................................................................................................................................................................................................

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

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................................................................................................................................................

Thời gian cư trú từ:......................................................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại:......................................................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:.............................................................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại:..............................................................................Di động:.......................................................................................................................................................................

Thư điện tử: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

* Trình độ học vấn:  

 Cấp 1   Cấp2   Cấp 3   Trung cấp  Cao đẳng / Đại học   Sau đại học

* Tình trạng hôn nhân:

 Độc thân    Đã có gia đình    Ly dị / Ly thân          Góa               Khác

Số người phụ thuộc:...........................................................................Số con:...........................................................................

* Hình thức sở hữu nhà ở:

 Nhà riêng    Nhà bố mẹ    Thuê     Khác

* Cơ cấu gia đình

 Ở riêng                           

 Sống với cha mẹ

 Sống cùng 1 hộ gia đình khác 

 Sống cùng với 1 số hộ gia đình khác
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Họ và tên (như trên CMND hoặc Hộ chiếu)

Hạn mức tín dụng đề nghị

THÔNG TIN CÁ NHÂNI.

Hạng thẻ tín dụng

 Tín chấp

 Ký quỹ / Cầm cố hoặc Thế chấp 

 Bảo lãnh của bên thứ ba 

Hình thức đảm bảo thẻ

 Thường

 Nhanh 

Hình thức phát hành

IV
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Trang 1

YÊU CẦU PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ KIÊM HỢP ĐỒNG (CÁ NHÂN)
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* Tình trạng việc làm

 Toàn thời gian   Bán thời gian   Tự kinh doanh

 Nội trợ   Sinh viên   Về hưu    Khác

* Nơi công tác:...............................................................................................................................................................................................................................................................

* Địa chỉ nơi công tác:................................................................................................................................................................................................................................................

* Điện thoại cơ quan:.............................................................................................................................................................................................................................................

* Thời gian công tác từ:

* Chức vụ hiện nay:......................................................................................................................................................................................................................................................

* Thời gian làm công việc hiện tại : 

* Loại hình doanh nghiệp:

 Sở hữu nhà nước  Công ty nước ngoài / liên doanh   Cổ phần 

 TNHH trong nước  Tư nhân                                                Khác 

* Lĩnh vực hoạt động của công ty:

 Nông nghiệp   Xây dựng     Thương mại / dịch vụ  Công nghiệp   Khác:.................................. 

* Nghề nghiệp   Chuyên môn / Kỹ thuật  Thư ký  Kinh doanh  Nghỉ hưu  Khác:..................................

* Loại hình hợp đồng:    Có thời hạn:...................tháng   Không thời hạn 

* Nguồn thu nhập:   Lương cố định   Lương cố định và hoa hồng  Hoa hồng 

Tổng lương hàng tháng trước thuế (VND):

Tiền thưởng, phụ cấp và các khoản thu nhập hàng tháng khác (VND):

Tổng cộng (VND):

Tổng thu nhập của gia đình hàng năm (VND):

III.1. Thông tin bảo mật:

1. Họ và tên người thân (Sử dụng trong trường hợp cần xác nhận thông tin bảo mật):..................................................................................................................

2. Câu hỏi bảo mật: Tên một người bạn thân:...................................................................................................................................................................................................  

III.2. Thông tin tham chiếu: (Được sử dụng trong trường hợp không liên lạc được với Chủ thẻ)

Họ và tên người liên lạc:.......................................................................................................................................................................................................................................... .

Quan hệ với chủ thẻ: ..................................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:.......................................................................................................................................................................................................................................................

III.3. Thông tin khác:

* Khóa giao dịch trên Internet:        Có    Không 

* Thông báo biến động số dư:      Có    Không 

* Yêu cầu giới hạn hạn mức giao dịch trong ngày:

Lưu ý:  Tổng hạn mức rút tiền mặt trong ngày là 20 triệu đồng.

THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆPII.

THÔNG TIN KHÁC III.

Trang 2

Số tiền:...............................................................

Số lần GD:..........................................................

Số tiền:...............................................................

Số lần GD:..........................................................

Số tiền:...............................................................

Số lần GD:..........................................................

Số tiền:...............................................................

Số lần GD:..........................................................
Thanh toán

Rút tiền mặt Số tiền:...............................................................

Số lần GD:..........................................................

Số tiền:...............................................................

Số lần GD:..........................................................

Thẻ chính Thẻ phụ 1 Thẻ phụ 2



(Trong trường hợp khách hàng phát hành thẻ có tài sản đảm bảo)

Hình thức của tài sản đảm bảo:

 Phong tỏa tài khoản tiền gửi thanh toán Sồ tài khoản:...................................................................  Tại IVB chi nhánh:..........................................................

 Sổ tiền gửi:................................................................... Kỳ hạn gửi:....................................................................... Tại  IVB chi nhánh:.........................................................  

Số tiền:..................................................................................

 Tài sản đảm bảo khác (xin ghi rõ):....................................................................................................................................................................................................................

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN ĐẢM BẢO IV.

Sử dụng các dịch vụ khác của IVB:

 Gửi tiết kiệm       Thẻ             Vay vốn        Không sử dụng dịch vụ gì  Khác:…………………………………………………

 THÔNG TIN TÀI CHÍNHV.

Các khoản vay khác:

Các thương hiệu thẻ tín dụng đang sử dụng:

Loại thẻ Ngân hàng Hạn mức tín dụng Loại hình thẻ

Ngân hàng Hạn mức thấu chi (VND) Loại hình thẻ

 Tín chấp

 Tín chấp

1

2

Số tiền vay Thời hạn vay
(Tháng)

Ngân hàng
Công ty tài chính

Loại hình vay Dư nợ hiện tại Thời gian hiệu
lực còn lại trong

hợp đồng
(tháng)

Khoản phải trả hàng 
tháng

 Tín chấp

 Tín chấp

 Thế chấp

 Thế chấp

 Thế chấp

 Tín chấp

 Tín chấp

 Thế chấp

 Thế chấp

 Thế chấp

Thấu chi tại Ngân hàng khác:

Trang 3

THANH TOÁN SAO KÊ VI.

Phương thức thanh toán chi tiết:

 Khách hàng chủ động thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, Ebanking)

 Sử dụng dịch vụ thanh toán tự động Thẻ tín dụng:

        Số tiền thanh toán:

   Thanh toán số dư tối thiểu

  Thanh toán toàn bộ số dư nợ 

        Tài khoản thanh toán tự động:

   Chủ Thẻ chính 

   Cả Chủ Thẻ chính và Chủ Thẻ phụ........................................................................................ (xin ghi rõ tên Chủ thẻ phụ)  

Trong mọi trường hợp, Tôi / Chúng tôi đồng ý để IVB tự động ghi nợ tất cả tài khoản tiền gửi thanh toán của Chủ thẻ chính để thanh toán phần 

Thanh toán tối thiểu .



HƯỚNG DẪN GỬI THƯVII.

Đề nghị Ngân hàng gửi Bảng sao kê các giao dịch hàng tháng và các thông tin khác theo chi tiết sau:

  Bằng đường bưu điện, theo địa chỉ:

   Địa chỉ thường trú

   Địa chỉ liên lạc    

   Địa chỉ cơ quan 

   Địa chỉ khác:..........................................................................................................................................................................................................................

  Bằng thư điện tử:....................................................................................................................................................................................................................................

  Bằng cả hai hình thức trên.

Trang 4

Đề nghị Ngân hàng gửi Thẻ và mã số PIN MAILER bằng đường Chuyển phát nhanh (hai lần gửi khác nhau) theo thông tin sau:

 Địa chỉ thường trú  Địa chỉ liên lạc   Địa chỉ cơ quan 

 Địa chỉ khác:............................................................................................................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN GỬI THẺ & MÃ SỐ CÁ NHÂNVIII.

Họ và tên (như trên CMND hoặc Hộ chiếu):

(Trong trường hợp khách hàng phát hành thẻ trên cơ sở bảo lãnh của bên thứ ba) 

1. Trường hợp người bảo lãnh là Cá nhân:

THÔNG TIN NGƯỜI BẢO LÃNH IX.

Giới tính:      Nam              Nữ 

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

Số CMND (hoặc Hộ chiếu):.............................................................  Ngày cấp :.........................................   Nơi cấp:.......................................................................................

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại:.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:..............................................................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................ Điện thoại di động:..................................................................................................................................................................

Địa chỉ email: ................................................................................................................................................................................................................................................................

Quan hệ với chủ thẻ chính:......................................................................................................................................................................................................................................

2. Trường hợp người bảo lãnh là Tổ chức:

Tên đăng ký của công ty (tiếng Việt và tiếng Anh – ghi đầy đủ như trong Giấy đăng ký kinh doanh / Giấy phép đầu tư):

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ đăng ký :..........................................................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại:..........................................................  Số fax:...........................................................................................................................................................................................

Giấy đăng ký kinh doanh số:...................................................................................................................................................................................................................................

Được cấp bởi:..................................................................................................................  Cấp ngày:.........................................................................................................................

* Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Giấy phép đầu tư số:...................................................................................................................................................................................................................................................

Được cấp bởi:.................................................................................................................  Cấp ngày:.........................................................................................................................
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Trang 5

Chủ thẻ chính (ký và ghi rõ họ tên):

.........................................................................................................................................................................

Tôi / Chúng tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này, đồng thời Tôi / Chúng tôi 

đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin trên từ bất cứ nguồn thông tin nào cần thiết.

Bằng việc ký tên vào mẫu đơn này, Tôi/ Chúng tôi đã đọc, đã hiểu và đồng ý điều khoản và điều kiện đã được IVB đưa ra trong bảng Điều khoản 

và Điều kiện sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của Ngân hàng TNHH Indovina. Tôi / Chúng Tôi cam kết chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và 

trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng mà Tôi / Chúng Tôi được cấp. Chữ ký dưới đây sẽ là chữ ký mẫu mà Tôi / Chúng 

Tôi dùng cho tất cả các giao dịch liên quan đến thẻ của Tôi / Chúng Tôi.

Trường hợp không được IVB đồng ý cấp thẻ, Tôi đồng ý không yêu cầu nhận lại hồ sơ đã cung cấp với bất kỳ lý do gì.

CAM KẾTXIII.

Đối với chủ thẻ chính là người Việt Nam

Đính kèm bản sao có thị thực:

 Bản sao CMND / Hộ chiếu       Hộ khẩu          Hợp đồng lao động

Bản chính:      

 Giấy xác nhận chức danh / công việc  Sao kê tài khoản trong ba tháng gần nhất

 Hồ sơ khác: .............................................................................................................................................................................................................................................................

Đối với chủ thẻ phụ:               CMND / Hộ chiếu

 Lưu ý: IVB có thể yêu cầu cung cấp các chứng từ cần thiết khác khi xét cấp thẻ

HỒ SƠ ĐÍNH KÈM CẦN HOÀN CHỈNHX.

Mã CIF của chủ thẻ chính:

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Chương trình phát hành:.......................................................  Chương trình khuyến mãi:...............................................................................................

Hiệu lực:............................................................................... ........  Hạn mức tín dụng:.............................................................................................................. 

Số hợp đồng:..............................................................................

Hình thức đảm bảo thẻ:            Tín chấp   Thế chấp     Bảo lãnh của bên thứ ba                        

Ngày tiếp nhận đơn hồ sơ:

Mã chi nhánh:
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Người đề nghị

Cán bộ tín dụng

Ngày: Ngày: Ngày:

Trưởng phòng tín dụng Chi nhánh
Trưởng phòng tín dụng Hội sở/

Giám đốc Chi nhánh

Người kiểm soát  Người kiểm soát

Phê duyệt của Giám đốc Chi nhánh / Ban điều hành Ngân Hàng IVB

Chấp nhận hồ sơ:   Đồng ý   Không đồng ý


