
   

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ GHI NỢ, THẺ TRẢ TRƯỚC  

KIÊM HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG THẺ 

 (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN) 

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) – ĐVKD: ____________________________________  

Đề nghị Nam A Bank phát hành cho tôi/chúng tôi thẻ: 

(Các thông tin có dấu   là thông tin bắt buộc cung cấp) 

I. THÔNG TIN YÊU CẦU PHÁT HÀNH THẺ  

(Vui lòng tham khảo biểu phí sản phẩm thẻ trước khi đăng ký phát hành thẻ)     

  

Địa chỉ nhận thẻ và PIN  

(Chọn 1 trong 4): 

 Địa chỉ hộ khẩu         Địa chỉ cư trú hiện tại 

 Địa chỉ cơ quan hiện tại  Nam A Bank –  ___________________  
 

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHỦ THẺ CHÍNH 

Họ và tên (như trên CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu – viết in hoa) : __________________________________  

Tên in nổi trên thẻ (chữ in, không dấu, tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng):  

                   

Điện thoại di động: _________________  Đăng ký nhận tin nhắn khi số dư thay đổi (áp dụng thẻ trả trước) 

Email: __________________________________  Điện thoại nhà:  __________________________________  

Ngày tháng năm sinh: ____/____/_____ Giới tính:         Nam             Nữ 

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: __________________  Ngày cấp:____/____/_____  Nơi cấp:  ________  

Quốc tịch: ___________________  Thời gian còn lại ở Việt Nam (đối với người nước ngoài): ______ tháng 

Địa chỉ hộ khẩu:  ________________________________________________________________________  

Địa chỉ cư trú hiện tại: _____________________________________________________________________  

Tên cơ quan hiện tại: ______________________  Điện thoại cơ quan: __________  Số máy nhánh: ______  

Địa chỉ cơ quan hiện tại: _____________________________________________________________________  

III. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHỦ THẺ PHỤ (THẺ PHỤ CHỈ ĐƯỢC CẤP THEO YÊU CẦU CỦA 

CHỦ THẺ CHÍNH) 

Họ và tên (như trên CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu – viết in hoa): __________________________________  

Tên in nổi trên thẻ (chữ in, không dấu, tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng): 

                   

Điện thoại di động: _________________  Đăng ký nhận tin nhắn khi số dư thay đổi (áp dụng thẻ trả trước) 

Email: __________________________________  Điện thoại nhà: ___________________________________  

Thẻ ghi nợ 

Nội địa  Vàng (Gold) 

Quốc tế  Thẻ chip (EMV) 

Số tài khoản thanh toán liên kết:  

Mở tại Nam A Bank – ________________________________________________  

Thẻ trả trước 
Nội địa   Chuẩn (Standard)   

Quốc tế  Thẻ chip (EMV)      

Thẻ khác  



Ngày tháng năm sinh: ____/____/_____ Giới tính:         Nam         Nữ 

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: __________________  Ngày cấp:____/____/_____  Nơi cấp:  ________  

Quốc tịch: ___________________  Thời gian còn lại ở Việt Nam (đối với người nước ngoài): ______ tháng 

Địa chỉ cư trú hiện tại: _____________________________________________________________________  

Số thẻ chính (đối với trường hợp đã có thẻ chính):  

IV. CAM KẾT 

1. Tôi/chúng tôi xin cam kết những thông tin ghi trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các 

thông tin này.  

2. Tôi/chúng tôi hiểu rằng khi thẻ do Nam A Bank phát hành cho tôi/chúng tôi được kích hoạt thì giao dịch E-

commerce dành cho thẻ cũng sẽ tự động được kích hoạt theo và tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với 

các giao dịch E-commerce phát sinh từ thẻ của tôi/chúng tôi kể từ thời điểm nhận thẻ. 

3. Bằng việc ký tên vào Giấy đề nghị này, tôi/chúng tôi xác nhận rằng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý bị ràng buộc 

bởi Bản các Điều khoản và Điều kiện sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước của Nam A Bank. 

4. Bản các Điều khoản và Điều kiện sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước của Nam A Bank, Biểu phí cùng với 

Giấy đề nghị này, tạo nên một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa chính tôi/chúng tôi và Nam A Bank. 

5. Bản các Điều khoản và Điều kiện sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước của Nam A Bank được công bố công 

khai trên website chính thức của Nam A Bank hoặc dưới các hình thức khác. Nam A Bank có quyền thay đổi 

các quy định này mà không cần thông báo trước và không cần sự chấp thuận của khách hàng. Các thay đổi và 

hiệu lực áp dụng của các thay đổi sẽ được công bố bằng các hình thức mà Nam A Bank cho là phù hợp. 

6. Tôi/chúng tôi chịu trách nhiệm đối với các phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước mà 

tôi/chúng tôi được cấp. 

 Ngày_____tháng_____năm_____ 

Chủ thẻ phụ 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Chủ thẻ chính 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

 Đồng ý phát hành thẻ cho khách hàng    

  Phát hành Thẻ theo đề nghị của Khách hàng:

 _____________________________________  

Mã Khách hàng: ________________________  

Số hợp đồng:___________________________  

Số đơn (Source No): _____________________  

 

  

Ngày___ tháng___năm___ Ngày___ tháng___năm___ 

Nhân viên tiếp nhận 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Kiểm soát 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Mẫu: BM-THE.GDN.01 

Hiệu lực: 04/06/2018 




