ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG
THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Số Hợp đồng TTD: TTD-01
Kính gửi:
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Chi nhánh:................................................................................................
Đề nghị Techcombank phát hành Thẻ tín dụng cho tôi theo nội dung sau đây:
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHỦ THẺ CHÍNH
HỌ VÀ TÊN*:……………………………………………….
Ngày sinh*: DD/MM/YYYY………
CMND/ CCCD Số:............................Ngày cấp:.......................Nơi cấp: ....................
Giấy tờ nhân Hộ chiếu Số: .................................... .Ngày cấp:.......................Nơi cấp:.................... Quốc tịch:
.................
thân*:
CMND/CCCD/Hộ chiếu cũ Số:..................................................................................
Điện thoại di dộng*:.............................

Email:……………………………………………………………

Tổng thu nhập hàng tháng: ………………………………………………………………………………………..
B. THÔNG TIN YÊU CẦU PHÁT HÀNH THẺ
Loại thẻ *:

Techcombank Visa

Vietnam Airlines Techcombank Visa.
Khác
Số thẻ GLP ...............................................
Thay thế thẻ hết hạn (NH sẽ thực hiện khoá thẻ cũ khi kích hoạt thẻ
mới)

Loại phát
hành*:
Hạn mức tín
dụng
đề
nghị:
Hạng thẻ:

Chuẩn

Địa chỉ
nhận thẻ*:

Nhận tại CN/PGD………………………….
Qua bưu điện: ..........................................................................................................................

Phát hành mới

Hạn mức tín dụng đề nghị: ……………………VND
Giữ nguyên hạn mức (Áp dụng đối với thẻ thay thế)

Số tiền tự động ghi nợ:

Vàng

Platinum

Giá trị thanh toán tối thiểu

Khác, ghi rõ: ..................

Số dư nợ sao kê

Số tài khoản trích nợ tại Techcombank: ……………………………………………
C. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
1. Tôi/Chúng tôi đăng ký mẫu chữ ký (nếu có) sử dụng trong tất cả các giấy tờ, chứng từ giao dịch với
Techcombank sau thời điểm đăng ký.
2. Tôi/Chúng tôi đồng ý xác lập thỏa thuận về chữ ký điện tử với Techcombank được tạo lập dưới dạng: mã bảo
mật (OTP) mà hệ thống Techcombank gửi. Tôi/Chúng tôi đồng ý hình thức xác lập chữ ký điện tử với
Techcombank này có thể được thay đổi theo thông báo trên Website chính thức của Techcombank. Tôi đồng ý
việc nhập OTP chính là ký xác nhận bằng chữ ký điện tử vào Đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ
tín dụng này. Thời gian ký kết được ghi nhận là thời gian Techcombank hoàn tất việc xác nhận OTP.
3. Tôi/Chúng tôi xác nhận và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin được cung cấp tại Đề nghị kiêm Hợp
đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân trên đây là chính xác và xác thực.
4. Tôi/Chúng tôi đồng ý với Hạng thẻ và Hạn mức thẻ tín dụng được phê duyệt. Hạn mức tín dụng thay đổi (nếu
có) sẽ được Techcombank thông báo tại tin nhắn kích hoạt thẻ tín dụng tới số điện thoại mà tôi đã đăng ký hoặc
số điện thoại cập nhật trong Đề nghị kiêm Hợp đồng này;
5. Tôi/Chúng tôi đồng ý Techcombank sẽ gửi các thông tin, thông báo, hướng dẫn liên quan đến các sản phẩm
của Techcombank (bao gồm các thông tin về chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới của
Techcombank…) qua email, số điện thoại tôi/chúng tôi đã đăng ký tại đây.
6. Tôi/Chúng tôi xác nhận đã được Techcombank cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến biểu phí, lãi suất của
thẻ tín dụng và thông tin về các trường hợp chuyển nợ quá hạn, áp dụng phí chậm thanh toán, chấm dứt sử dụng
thẻ và thu hồi nợ theo quy định của Techcombank.
7. Tôi/chúng tôi đồng ý và cho phép Techcombank tìm kiếm, xác minh, cung cấp thông tin liên quan đến (i) tôi,
chúng tôi ; và (ii) khoản đề nghị cấp tín dụng của tôi, chúng tôi từ/cho bất kỳ bên thứ ba nào khác theo các quy
định của Techcombank, bao gồm việc cung cấp/nhận thông tin tín dụng của tôi/chúng tôi (bao gồm dữ liệu, số
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liệu, dữ kiện liên quan của tôi/chúng tôi) cho/từ Công ty thông tin tín dụng mà Techcombank tham gia (CÔNG
TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN DỤNG VIỆT NAM (PCB), mã số doanh nghiệp 0102547296, đăng ký lần
đầu ngày 27/11/2007 và công ty thông tin tín dụng khác theo thông báo của Techcombank từng thời kỳ) đảm
bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp công ty thông tin tín dụng bị thu hồi Giấy chứng
nhận, Techcombank sẽ ngừng cung cấp thông tin tín dụng của tôi/chúng tôi cho công ty thông tin tín dụng và
Techcombank đồng ý thông tin tín dụng của tôi/chúng tôi tại công ty thông tin tín dụng được xử lý theo quy
định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Techcombank có trách nhiệm thông báo
với tôi/chúng tôi về việc xử lý thông tin tín dụng của tôi/chúng tôi trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ
ngày Techcombank nhận được thông báo của công ty thông tin tín dụng về phương án xử lý thông tin tín dụng.
Tôi, chúng tôi cũng đồng ý rằng Bên thứ ba nêu trên cũng có quyền cung cấp các thông tin cho bất kỳ cá nhân/
tổ chức để phục vụ hoạt động thu hồi nợ, mua bán nợ,…
8. Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng đã xác lập thỏa thuận với Techcombank về các nội dung tôi/chúng tôi cam kết và
xác nhận nêu trên, đồng thời đã đọc, hiểu rõ, đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định trong bản Điều khoản, điều
kiện về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng tại Techcombank (áp dụng cho khách hàng cá nhân) tại
www.techcombank.com.vn., tại bất kỳ chi nhánh nào hoặc bằng cách gọi cho Dịch vụ khách hàng số 1800
588822. Điều khoản, điều kiện này cùng với Đề nghị kiêm Hợp đồng này tạo nên một hợp đồng ràng buộc pháp
lý giữa tôi/chúng tôi và Techcombank về việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Techcombank. Hợp đồng
này có hiệu lực kể từ ngày Techcombank phê duyệt, riêng việc sử dụng thẻ tín dụng chỉ có hiệu lực kể từ thời
điểm thẻ được kích hoạt.
Ngày..........tháng.........năm..........
Chủ thẻ chính
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày............tháng..............năm.......
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
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