Mẫu số : 02/SMS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING
Lần đầu

Thay đổi

Kính gửi : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: ........................................
Tên tôi là /hoặc người đại diện : …………………………………................................................
Sinh ngày...........tháng......... năm...................................................................................................
Số CMND /Hộ chiếu……………… cấp ngày ...... /........ /….....
tại …………………… ... ..
Là chủ tài khoản/hoặc là đại diện cho chủ tài khoản mở tại Ngân hàng .......................................
Số tài khoản đăng ký sử dụng.........................................................................................................
Số điện thoại đăng ký sử dụng :................................... Số điện thoại thay đổi : …………..........
Địa chỉ thường trú/Nhà riêng:……………………………………………………….…… ...... .....
....................................................................................... Điện thoại nhà riêng ............................…
Tôi đồng ý sử dụng dịch vụ Mobile Banking theo các dịch vụ dưới đây:
- Xem số dư tài khoản
- Sao kê 05 giao dịch gần nhất
- Thông báo tài khoản khi có biến động
- Dịch vụ nạp tiền cho thuê bao di động trả trước - VnTopup
- Chuyển khoản qua tin nhắn SMS - Và các dịch vụ khác theo thông báo của Ngân hàng theo từng thời kỳ
TÔI CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN :
Đồng ý ủy quyền cho Ngân hàng…………………. tự động trích tài khoản của tôi mở tại
ngân hàng (số tiền trích tài khoản đúng bằng số tiền phát sinh) cho các giao dịch:
- Nạp tiền cho thuê bao di động trả trước - VnTopup
- Dịch vụ Chuyển khoản qua tin nhắn SMS - Các phí dịch vụ khác phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Mobile Banking.
Trong trường hợp kích hoạt /hoặc hủy bỏ kích hoạt việc sử dụng một trong các dịch vụ trên,
tôi sẽ thực hiện bằng tin nhắn SMS và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tin
nhắn SMS mà tôi thực hiện.
Tôi xác nhận những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và đã tìm hiểu những quy
định của Ngân hàng về dịch vụ Mobile Banking.
Lưu ý: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam không thực hiện dịch vụ
VnTopup và
- chuyển khoản qua tin nhắn SMS đối với khách hàng là pháp nhân.

Ngày … /… /…
Nguời đăng ký dịch vụ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ….. /….. /…
Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….. /…… /…
Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Ngày … /…… /………

ĐỀ NGHỊ XÁC MINH GIAO DỊCH
Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT …………………………
Họ Tên Chủ Tài khoản:…………………
Số CMND: ………………..

cấp ngày: …………….. nơi cấp: …………………………

Nội dung yêu cầu xác minh:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Số tài khoản:…………………………………………………………………………………
Số điện thoại:………………………………...………………………………………………
Ngày giờ giao dịch:………………………….………………………………………………
Giá trị giao dịch: …………………………….………………………………………………
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ Họ tên)

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT ………………………………….
Ngày trả lời xác minh:

… / … / ….

Nội dung trả lời kết quả xác minh:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Đại diện Chi nhánh
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 04/SMS
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GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI / HỦY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG
DỊCH VỤ SMS Banking
Kính gửi : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: ................................
Tên tôi là : ………………………………… Sinh ngày……………………....…………
Số CMND/Hộ chiếu……………………… cấp ngày …./ .... /….. tại …………………
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….……
Điện thoại nhà riêng: ..............……………………………………………………………
Chủ tài tài khoản số: …………………………………… mở tại Quý ngân hàng
Đề nghị Quý ngân hàng:
Hủy đăng ký sử dụng SMS Banking.
Thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ SMSBanking :
a. Số điện thoại sử dụng dịch vụ SMS Banking (tối đa 05 số):
1/ . …………..

2/ …………….. 3/ …………….

4/ ………………. 5/ ………….

b. Thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking với các dịch vụ duới đây:
- Xem số dư tài khoản:

-

Sao kê 05 giao dịch gần nhất:
Thông báo tài khoản khi có biến động:

Tôi cam kết những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước
Pháp luật về những giao dịch theo yêu cầu của tôi.
Ngày .… / .… / .…
Nguời đăng ký dịch vụ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày .… / .… / .…
Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày .… / .… / .…
Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
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GIẤY ĐỀ NGHỊ KHỞI TẠO LẠI MẬT KHẨU
SỬ DỤNG CHO DỊCH VỤ
Kính gửi : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: ................................
Tên tôi là : ………………………………… Sinh ngày……………………....
Số CMTND/Hộ chiếu……………………… cấp ngày …. /…../…..

tại ……………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………….……
Điện thoại nhà riêng..............……………………………………………………………
Chủ tài tài khoản số: …………………………………… mở tại Quý ngân hàng
Số điện thoại di động đăng ký sử dụng dịch vụ: …………………………….
Đề nghị Quý ngân hàng khởi tạo lại cho tôi mật khẩu sử dụng dịch vụ ATransfer.
Lý do khởi tạo lại mật khẩu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tôi cam kết những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước
Pháp luật về những giao dịch theo yêu cầu của tôi.
Ngày .…/.…/.…
Nguời đăng ký dịch vụ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày .…/ .…/ .…
Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày .…/ .…/.…
Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày .…/ .…/ .…
Giám Đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

