GIẤY ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB)
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên Doanh nghiệp: Tên công ty (Trên đăng ký kinh doanh)
Địa chỉ của công ty

Địa chỉ:

Phương thức thanh toán phí:

Tiền mặtTrích từ tài khoản

Mã khách hàng (*):

Mã khách hàng được TCB cung cấp

Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản:

Thông tin trên Đăng ký kinh doanh

Mã số thuế công ty

Mã số thuế:

Nhận token qua:

Số tài khoản thu phí

Bưu điện (***)

Chi nhánh

(*) Mã khách hàng: Là số tham chiếu định danh khách hàng tại TCB. 8 số giữa của số tài khoản tiền gửi thanh toán đã cấp cho khách hàng (từ số thứ 4 đến số thứ 11).
(**) Tài khoản dùng để thanh toán các phí dịch vụ phát sinh trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Bằng việc ký vào Giấy đề nghị này, khách hàng được hiểu đồng ý cho phép TCB tự động thu
các loại phí theo biểu phí hiện hành của TCB hoặc theo mức phí TCB đã phê duyệt đặc biệt cho KH.
(***) Nếu Khách hàng lựa chọn phương thức nhận Token key qua bưu điện. Khách hàng hiểu rõ và cam kết chịu mọi rủi ro, chi phí có thể phát sinh. Địa chỉ nhận Token là địa chỉ được khai báo trên mục I - Thông tin
khách hàng.
Hình thức đăng ký:

Đăng ký

Thay đổi

II. MÔ HÌNH PHÂN QUYỀN
Mô hình cơ bản
Gói truy vấn
Gói 2 chữ ký (1 tạo lệnh -1 duyệt lệnh)
Gói 3 chữ ký (1 tạo lệnh - 2 duyệt lệnh và có thẩm quyền ngang nhau)

Khác (trường hợp sử dụng mô hình, yêu cầu khác, mô tả chi tiết)

Nhóm Kế toán trưởng (nhóm KTT): Kế toán trưởng/Người phụ trách Kế toán và người được ủy quyền hợp pháp; Nhóm Chủ tài khoản (nhóm CTK): Là Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện hợp pháp của
CTK và những cá nhân được ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện hợp pháp của CTK;
Gói truy vấn: Không bắt buộc KH phải dùng Token; Gói 2 chữ ký và 3 chữ ký trở lên bắt buộc KH phải dùng Token.

III. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG (Để đăng ký, thay đổi nhiều người sử dụng hơn, vui lòng đính kèm danh sách theo mẫu sau:)
Yêu cầu thay đổi (****)
Số điện
Tên
Cấp lại
Mở
Cấp
Khóa
Mất/Hỏn Chức năng
Yêu cầu
Thông tin người dùng
Chức vụ
thoại
Email
đăng
mật
khóa
mới
User
g Token
di động
nhập
khẩu
User
Token
Họ tên: Họ và tên
Chọn 1 trong 3 giá trị trong ô. của
của
của
Chỉ được
người
người người sử
chọn 1 giá
CMND/CCCD/HC: của người Trường hợp chức vụ của
dụng
trị với 1
Thay đổi sử dụng – phải còn hiệu lực người dùng tại Doanh nghiệp sử dụng sử
dụng
người sử
Ngày cấp: ngày cấp CMND không thuộc KTT hoặc Giám
đốc thì chọn là Nhân viên
dụng
Nơi cấp: nơi cấp CMND

Thay đổi

Họ tên: Họ và tên
CMND/CCCD/HC: của người
sử dụng – phải còn hiệu lực
Ngày cấp: ngày cấp CMND
Nơi cấp: nơi cấp CMND

Chọn 1 trong 3 giá trị trong ô. của
Trường hợp chức vụ của
người
người dùng tại Doanh nghiệp sử dụng
không thuộc KTT hoặc Giám
đốc thì chọn là Nhân viên

của
người
sử
dụng

của
người sử
dụng

Chỉ được
chọn 1 giá
trị với 1
người sử
dụng

Nhóm
Nếu người dùng
không thuộc nhóm
KTT ủy quyền thì
đăng ký nhóm CTK
ủy quyền
Nếu người dùng
không thuộc nhóm
KTT ủy quyền thì
đăng ký nhóm CTK
ủy quyền

Ghi chú:
1. Mỗi người dùng chỉ sử dụng 1 trong các chức năng: Truy vấn/Tạo lệnh/Duyệt lệnh. Token key bắt buộc áp dụng cho chức năng tạo và duyệt lệnh.
2. Việc phân quyền người dùng FEB KH cần đáp ứng yêu cầu: Đảm bảo 01 giao dịch (ngoại trừ các giao dịch thuộc chức năng Truy vấn) hoàn tất trên FEB phải được tạo và duyệt bởi 02 nhóm: Nhóm KTT và nhóm
CTK.

Mã hiệu: MB01-QT.TTTN/01

Lần ban hành/sửa đổi: 04/00

Trang số: 1/3

3. Tất cả người dùng được phân quyền vào chức năng Truy vấn/Tạo lệnh/Duyệt lệnh phải thuộc 1 trong 2 nhóm: Nhóm KTT và nhóm CTK.
4. Khách hàng tổ chức không cư trú chỉ được phép đăng ký sử dụng chức năng Truy vấn.
(****) Trường hợp khách hàng lựa chọn Yêu cầu là "Mới, Bổ sung" thì không cần cung cấp thông tin ở cột Yêu cầu thay đổi.

IV. DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT KHÁC
Thanh toán lương VNĐ

Dịch vụ chuyển tiền tương lai

Thanh toán

Tài khoản ngoại tệ
Số Fax đăng ký chuyển hồ sơ trả lương

V. CÁC YÊU CẦU KHÁC

VI. ỦY QUYỀN VÀ XÁC NHẬN
1. Chúng tôi xin xác nhận:
a. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp.
b. Đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận các nội dung Điều khoản, Điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho Khách hàng tổ chức của TCB được công bố trên website.
www.techcombank.com.vn. Chúng tôi xác nhận đồng ý rằng Ngân hàng có quyền sửa đổi, bổ sung Điều khoản, Điều kiện này tại bất kỳ thời điểm nào và thực hiện thông báo cho
Chúng tôi bằng văn bản hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên website của Techcombank hoặc tại các điểm giao dịch của Techcombank. Các sửa đổi/bổ sung sẽ có giá
trị ràng buộc Chúng tôi nếu Chúng tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử sau thời điểm việc sửa đổi, bổ sung có hiệu lực.
2. Chúng tôi ủy quyền cho những người sử dụng đăng ký ở mục III được thực hiện, phê duyệt các giao dịch trong phạm vi các tài khoản được giao dịch, hạn mức phê duyệt giao dịch
(nếu có) được đăng ký theo đề nghị này. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và bị ràng buộc với mọi giao dịch thực hiện bởi người sử dụng của chúng tôi được đăng ký theo đề nghị này.
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết, giao dịch do những người được uỷ quyền thay mặt chúng tôi thực hiện trong phạm vi uỷ quyền nêu trên. Thời hạn ủy
quyền có hiệu lực từ thời điểm chúng tôi gửi "Giấy đề nghị kiêm hợp đồng sử dụng dịch vụ Ngân hàng Điện tử" tới TCB và được TCB chấp thuận.
3. Chúng tôi ủy quyền cho người có thông tin dưới đây được nhận Token và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm, rủi ro nếu người nhận Token sử dụng Token sai mục đích. Thông
tin người nhận Token:
Nơi cấp:
Ngày......./......./...........
CMND/HC/CCCD:
Họ và tên:

Ngày tháng năm:

......./......./...........

Kế toán trưởng (Người
phụ trách kế toán)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế
toán) ký đơn đăng ký và ghi rõ họ tên

Mã hiệu: MB01-QT.TTTN/01

Lần ban hành/sửa đổi: 04/00

Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu )
Đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản (hoặc
người được Đại diện hợp pháp của chủ tài
khoản ủy quyền) ký đơn đăng ký và đóng dầu
pháp nhân

Trang số: 2/3

VII. XÁC NHẬN NHẬN TOKEN

Xác nhận đã nhận số lượng………. (bằng chữ….…………….).
STT

Tên đăng nhập

Mã Token
(TCB cung cấp)

Token key do Ngân hàng giao lúc:….giờ… phút Ngày…/…./……
Hạn
sử
dụng

Tên đăng nhập (TCB cấp
lại do KH đăng ký không
phù hợp) (nếu có)

Người nhận Token
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần dành cho ngân hàng

Ngày tháng năm:

......./......./...........

Người nhận hồ sơ (RM/ARM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mã hiệu: MB01-QT.TTTN/01

Đồng ý cung cấp dịch vụ

Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Từ chối

Lý do:

Kiểm soát viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lần ban hành/sửa đổi: 04/00

Người đại diện của TCB
(Ký, ghi rõ họ tên,chức danh, đóng dấu )

Trang số: 3/3

