
Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng phụ
(Áp dụng trong trường hợp thẻ phụ phát hành sau thẻ chính)

Quý khách vui lòng điền vào tất cả các ô trống và đánh dấu (√) vào các ô thích hợp.

I. THÔNG TIN CHỦ THẺ CHÍNH

Số hợp đồng

II. THÔNG TIN CHỦ THẺ PHỤ
Họ tên:

Ngày sinh:

NamGiới tính: Nữ

ĐTDĐ (Nhận SMS OTP, xác thực giao dịch thẻ quốc tế và các thông báo khác):

Tên in trên thẻ

Quốc tịch:Nơi sinh: Cư trú Không cư trú

Email:

Ngày cấp Nơi cấp Ngày hết hạnCMND/ CCCD/ Hộ chiếu:

(chữ in hoa, không dấu, tối đa 21 ký tự kể cả khoảng trắng)

/      /
/      / /      /

Họ tên:

Người đại diện theo pháp luật (Chỉ cung cấp trong trường hợp chủ thẻ phụ dưới 18 tuổi):

Mối quan hệ của người đại diện theo pháp luật với chủ thẻ phụ:

Hạn mức tín dụng 
đề nghị:

Loại thẻ đề nghị 
phát hành:

Địa chỉ nhận thẻ:

Thông tin kê khai theo luật Hoa Kỳ đối với chủ thẻ phụ:

Mối quan hệ với chủ thẻ chính:

CMND/CCCD/Hộ chiếu: ĐTDĐ: 

CN/PGD Bản Việt

Visa Classic/
Platinum

Visa
Lifestyle

JCB 
Travel 

JCB 
7-Eleven 

Khác:

JCB Standard/
Gold/ Platinum

Bằng thẻ 
chính

Triệu đồng
Khác:

Bằng thẻ 
chính

Triệu đồng
Khác:

Bằng thẻ 
chính

Triệu đồng
Khác:

Bằng thẻ 
chính

Triệu đồng
Khác:

Bằng thẻ 
chính

Triệu đồng
Khác:

Napas
Credit

Bằng thẻ 
chính

Triệu đồng
Khác:

Khác

Bằng thẻ 
chính

Triệu đồng
Khác:

III. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin nêu tại Giấy đề nghị này là đúng, chính xác và không che giấu bất kỳ thông tin nào có ảnh hưởng đến sự chấp 
thuận Giấy đề nghị này. Tôi/Chúng tôi đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào. Việc gửi Giấy đề nghị này 
không đảm bảo sự chấp thuận của Ngân hàng và Ngân hàng cũng không có trách nhiệm trả lại bất kỳ giấy tờ nào.

Tôi/Chúng tôi đồng ý nhận các thông tin giao dịch, thông báo, chương trình khuyến mãi thông qua các kênh SMS, email qua số điện thoại và địa chỉ 
email đăng ký trên đây và trên các ứng dụng mobile banking, Zalo, các kênh khác của ngân hàng.

Tôi/Chúng tôi đồng ý sử dụng thông tin số điện thoại di động cung cấp trong đơn này để để nhận mã OTP SMS cho dịch vụ xác thực giao dịch thẻ quốc 
tế và các thông báo khác (nếu có). Tôi/Chúng tôi chấp thuận việc chấm dứt/thay đổi dịch vụ sẽ do Ngân hàng quyết định hoặc theo quy định của pháp luật.

Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả nội dung tại các bản Điều khoản & điều kiện phát hành, sử dụng thẻ tín dụng, đã được cung cấp 
bởi Ngân hàng và cập nhật tại website https://vietcapitalbank.com.vn, đồng thời cũng hiểu rằng các điều khoản, điều kiện của Ngân hàng có thể được 
sửa đổi trong từng thời kỳ bằng việc thông báo cho Tôi/Chúng tôi bằng phương thức mà Ngân hàng cho là phù hợp.

Các bản Ðiều khoản & Ðiều kiện, Biểu phí, Giấy đề nghị này cũng như các bản ghi âm và bản sao kê giao dịch hàng tháng Ngân hàng gửi cho Tôi/Chúng 
tôi sau khi chấp thuận Giấy đề nghị này sẽ tạo thành Hợp đồng sử dụng thẻ giữa Tôi/Chúng tôi và Ngân hàng.
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Có. Vui lòng bổ sung thông tin bằng mẫu “Giấy bổ sung thông tin khách hàng có yếu tố Hoa Kỳ"

Không. Tôi cam kết tôi không phải là đối tượng nộp thuế theo Luật Thuế Hoa Kỳ

Quý khách có thuộc một trong các dấu hiệu Hoa Kỳ theo bản Điều khoản & Điều kiện phát hành, sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng Bản Việt?
(Chi tiết truy cập https://vietcapitalbank.com.vn):     



Ngày ký

Chữ ký 1 Chữ ký 2 Chữ ký 1 Chữ ký 2

Chủ thẻ chính (ký & ghi rõ họ tên) Chủ thẻ phụ (ký & ghi rõ họ tên)

/     /

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Ngày nhận hồ sơ: Chính sách cấp thẻ: ĐVKD Direct Sale Digital lead CTV
DVKH NHĐT Lead Khác: .........................................

Kênh bán:

ĐTDĐ:

Họ tên CTV/Telesale:
Mã CTV/Telesale:

NV/CV
(Ký & ghi rõ họ tên)

Trưởng/Phó P.QHKH/P.DVKH
(Ký & ghi rõ họ tên)

Đại diện Ngân hàng
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu xác nhận)

/      /

ĐTDĐ:
Họ tên NV/CV: Email:
Mã NV/CV:

Nội dung khác:
- Hạn mức tín dụng là Hạn mức được ghi nhận trong Thư chào mừng Ngân hàng gửi cho khách hàng.
- Xác nhận phê duyệt này chỉ có hiệu lực sau khi hồ sơ phát hành thẻ tín dụng của khách hàng đã được Ngân hàng thẩm định, phê duyệt, đồng ý 
phát hành thẻ.
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