
ĐIỀU CHỈNH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
E-BANKING SERVICES ADJUSTMENT

Đăng ký thêm / Additional Registration

 Đăng ký thêm số điện thoại:………………………………………………………cho tài khoản:…………………………………………………...

Register additional phone no.:                for account: 

 Đăng ký thêm tài khoản:……………………………………………………….….cho số điện thoại:………………………………………………..

Register additional account.:                for phone no.: 

 Đăng ký thêm dịch vụ / Register additional services:………………………………………………cho số điện thoại hoặc tài khoản / for phone  

       number(s) or account(s):...................................................................................................................................................................................................................................... 

 Mở lại dịch vụ SMS Banking / Reopen SMS Banking

Tạm ngưng dịch vụ / SMS Banking Suspension

 Tạm ngưng dịch vụ / Suspend services………………………………….……...cho số điện thoại hoặc tài khoản / for phone number(s) or    

       account(s):................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Tạm ngưng dịch vụ SMS Banking / Suspend SMS Banking

Vui lòng điền thông tin dưới đây hoặc đánh dấu  vào ô trống / Please complete the sections below or check  in boxes:

Tên tài khoản / Account name:

Số tài khoản / Account number:

Số CMND, Hộ chiếu hoặc Mã số thuế / Id, Passport No. or Tax Code:

Truy cập thông tin tài khoản / Access to Account Information

 Thay đổi địa chỉ email nhận mật khẩu đăng nhập dịch vụ  / Changing login password receiving email address.:

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

  

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến xác thực bằng SMS  / Internet Banking authenticated by SMS

 Thay đổi số điện thoại nhận mật khẩu một lần / Changing the receiving OTP phone no.:…………………………………………………………..... 

 Đăng ký thêm tài khoản thanh toán / Register additional current account(s):………………………………………………………………………..

 Tạm ngưng tài khoản thanh toán / Suspend current account(s):………………………………………………………………………………………

 Tạm ngưng dịch vụ / Suspend the service    Mở lại dịch vụ / Reopen the service 

Dịch vụ NH trực tuyến xác thực bằng Chữ ký số / Internet Banking authenticated by Digital Signature

 Đăng ký thêm tài khoản thanh toán / Register additional current account(s):………………………………………………………………………... 

 Tạm ngưng tài khoản thanh toán / Suspend current account(s):………………………………………………………………………………….........

 Gia hạn / Renewal

• Mã số chứng thư cần gia hạn / Renewal certi�cate serial number:

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

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

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

• Gói cước gia hạn / Renewal Packages:   01 năm / year   02 năm / years   03 năm / years

• Số lượng chữ ký số / Amount of Digital signatures: ……………………………………………………………………………………………….......

• Xuất hóa đơn / Invoice issuing:    Có / Yes   Không / No 
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Thông tin xuất hóa đơn: / Invoice information:

 • Tên đơn vị / Name:……………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Địa chỉ / Address:……………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Mã số thuế / Tax Code:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Thông tin giao nhận: / Delivery information:

 • Người nhận / Receiving name: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 • Địa chỉ giao nhận / Delivery address: …………………………………………………………………………………………………………... 

 • Điện thoại liên lạc / Contact phone number:…………………………………………………………………………………………………... 

 Thu hồi / Revocation 

Mã số chứng thư cần thu hồi / Revocation certi�cate serial number: ……………………………………………………………………………………. 

 Tạm ngưng dịch vụ / Suspend the service    Mở lại dịch vụ / Reopen the service 

 Tạm ngưng dịch vụ chuyển tiền theo lô / Suspend bulk transfer service

Tôi / Chúng tôi xin xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và đảm bảo tài khoản đủ điều kiện (số dư, tài khoản không bị 

phong tỏa…) để IVB thực hiện dịch vụ. Tôi / Chúng tôi cam kết đã đọc, hiểu và tuân thủ đúng theo các  Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch vụ 

Ngân hàng Điện tử.

I / We con�rm that the information given above is absolutely correct and ensure the accounts are su�cient (account balance, unblocked...) for IVB to 

perform the service. I / We undertake have read, understood and adhere to compliance with the Terms and Conditions for the use of E-banking Service.

Ngân hàng Indovina không chịu trách nhiệm trong trường hợp nhà cung cấp hoặc ngân hàng tạm ngừng dịch vụ của khách hàng do tài khoản 

không đủ điều kiện để thanh toán cước và phí dịch vụ.

Indovina Bank is free from any responsibilities in case of suspension for the service due to the conditions of customer account do not meet the require-

ments to maintain the service. 

XÁC NHẬN / CONFIRMATION4.

Ngày / date .……/………/………

Người nhận / Received ByChữ ký, Tên và Dấu hữu quyền (nếu có)
Authorized signature(s), name(s) and stamp(s)

Kiểm soát / Checked by

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG / FOR BANK USE ONLY
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