ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG
MỞ TÀI KHOẢN F@ST SAVING
Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - TECHCOMBANK
Chi nhánh …………………………………………………………………………
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ và tên ………………………………………………………………………………………….
Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ CCCD.………………………Ngày cấp..…../……/……...Nơi cấp …………………
Tài khoản thanh toán số
Tôi đề nghị Techcombank cung cấp sản phẩm Tài khoản F@st Saving với chi tiết như sau:
Đặt lệnh chuyển tiền tự động (chọn 1 hoặc cả 2 hình thức dưới đây):
 Tự động chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang tài khoản F@st Saving khi số dư trên tài khoản tiền gửi
thanh toán vượt quá mức số dư tối đa là: ................................................................................VND.
 Tự động chuyển tiền từ tài khoản F@st Saving sang tài khoản thanh toán khi số dư trên tài khoản tiền gửi
thanh toán xuống dưới mức số dư tối thiểu là: .........................................................................VND.
Tần suất kết chuyển tự động:
 Hàng ngày
 Vào ngày 15 và 30 hàng tháng
 Hàng tuần
 Ngày …… hàng tháng
CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp thuận và cam kết thực hiện đúng theo nội dung Điều khoản, điều kiện kiêm Hợp
đồng về mở tài khoản F@st Saving, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp tôi
không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định đó.
Tôi/Chúng tôi xác nhận Techcombank đã cung cấp đầy đủ thông tin về lãi suất của tài khoản F@st Saving tại thời
điểm gửi tiền, phương pháp tính lãi; nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh (nếu có) của Tài khoản
không kỳ hạn F@st Saving được phát hành theo Điều khoản, điều kiện cùng với Đề nghị kiêm Hợp đồng này.
Tôi đồng ý ủy quyền cho Ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của tôi tại Techcombank sang tài khoản
F@st Saving và ngược lại như tôi đã đăng ký với Techcombank.

PHẦN XÁC NHẬN CỦA TECHCOMBANK

CHỮ KÝ CỦA KHÁCH
HÀNG
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)

Số tài khoản F@stSaving
Ngày tiếp nhận đơn

Giao dịch viên
(ký và ghi rõ họ tên)

..……../………/……..……..

Kiểm soát viên
(ký và ghi rõ họ tên)
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