Hội sở: 130 Phan Đăng Lưu
Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (84-8) 3995 1483 Fax: (84-8) 3995 1614
SWIFT: EACBVNVX www.dongabank.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ/ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
THÀNH VIÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á ĐIỆN TỬ
(Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp sử dụng gói Gold/Silver)
Văn bản này là một phần không tách rời của Giấy đăng ký/điều chỉnh dịch vụ Ngân hàng Đông Á Điện Tử
ngày

của:

Tên Doanh nghiệp (đầy đủ):

Số CIF:

Địa chỉ:
A. Đăng ký Thành viên giữ vai trò duyệt lệnh giao dịch tài chính
Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán

Chủ tài khoản
Mã thành viên: TV

(1)

Họ tên:

Họ tên:

Số CMND/Hộ chiếu(*):

Số CMND/Hộ chiếu(*):

Ngày cấp(*):

Nơi cấp(*):

Ngày cấp(*):

Địa chỉ(*):

Địa chỉ(*):

Số điện thoại liên hệ(*):

Số điện thoại liên hệ(*):

Email:

Email:

Chức danh:

Chức danh:

Số tài khoản thẻ (*):

Số tài khoản thẻ (*):

Tên đăng nhập đề nghị (2):

Tên đăng nhập đề nghị (2):

Chữ ký Thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký Thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền ký thay Chủ tài khoản
Mã thành viên: TV

(1)

Nơi cấp(*):

Người phụ trách kế toán. Mã thành viên: TV
Họ tên:

Số CMND/Hộ chiếu(*):

Số CMND/Hộ chiếu(*):
Nơi cấp(*):

(1)

Người được ủy quyền ký thay Kế toán trưởng/

Họ tên:
Ngày cấp(*):

BM-KPP-086

Mã thành viên: TV

Ngày cấp(*):

Địa chỉ(*):

Địa chỉ(*):

Số điện thoại liên hệ(*):

Số điện thoại liên hệ(*):

Email:

Email:

Chức danh:

Chức danh:

Số tài khoản thẻ (*):

Số tài khoản thẻ (*):

Tên đăng nhập đề nghị (2):

Tên đăng nhập đề nghị (2):

Chữ ký Thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký Thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

(1)

Nơi cấp(*):

(1) Điền số và theo thứ tự, vd: 01, 02, 03… căn cứ số lượng Thành viên muốn đăng ký. (2) Quý khách vui lòng điền 3 tên đăng nhập theo thứ
tự ưu tiên mà quý khách mong muốn. DongA Bank sẽ chọn 1 trong 3 tên đăng nhập để đăng ký cho Quý khách
*Thông tin bắt buộc

Thành viên khác
Mã thành viên: TV

Thành viên khác
(1)

Mã thành viên: TV

Họ tên:

Họ tên:

Số CMND/Hộ chiếu(*):

Số CMND/Hộ chiếu(*):

Ngày cấp(*):

Nơi cấp(*):

Ngày cấp(*):

(1)

Nơi cấp(*):

Địa chỉ(*):

Địa chỉ(*):

Số điện thoại liên hệ(*):

Số điện thoại liên hệ(*):

Email:

Email:

Chức danh:

Chức danh:

Số tài khoản thẻ (*):

Số tài khoản thẻ (*):

Tên đăng nhập đề nghị (2):

Tên đăng nhập đề nghị (2):

Chữ ký Thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký Thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung ủy quyền:
(Trường hợp Doanh nghiệp có đăng ký Thành viên là Người ký thay Chủ tài khoản và/hoặc Người ký thay Kế toán trưởng/Người phụ trách
kế toán)
1. Phạm vi ủy quyền:
Người được ủy quyền được quyền được nhân danh Người ủy quyền thực hiện các giao dịch trên kênh Ngân hàng Đông Á Điện
tử đối với các tài khoản của Doanh nghiệp và hạn mức đã được đăng ký theo Giấy đăng ký/điều chỉnh dịch vụ Ngân hàng Đông
Á Điện tử.
Trong phạm vi ủy quyền, Người được ủy quyền được nhân danh Người ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến nội dung
ủy quyền trên kênh Ngân hàng Đông Á Điện tử theo quy định của pháp luật và DongA Bank.
2. Thời hạn ủy quyền:
Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày
(Thời hạn ủy quyền không được vượt quá thời hạn ủy quyền được đăng ký theo Giấy đăng ký mở tài khoản tiền gửi thanh toán của
Doanh nghiệp)
3. Bằng việc ký vào văn bản này, Người ủy quyền và Người được ủy quyền cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ các nội
dung ủy quyền nêu trên và đồng ý với các quy định liên quan của DongA Bank.
B. Đăng ký Thành viên giữ vai trò cùng duyệt lệnh giao dịch tài chính (nếu có)
(Trường hợp Doanh nghiệp có đăng ký Người cùng duyệt khi thực hiện đăng ký mở tài khoản)
Người cùng duyệt
Mã thành viên: TV

Người cùng duyệt
Mã thành viên: TV

(1)

Họ tên:

Họ tên:

Số CMND/Hộ chiếu(*):

Số CMND/Hộ chiếu(*):

Ngày cấp(*):

Nơi cấp(*):

Ngày cấp(*):

Địa chỉ(*):

Địa chỉ(*):

Số điện thoại liên hệ(*):

Số điện thoại liên hệ(*):

Email:

Email:

Chức danh:

Chức danh:

Số tài khoản thẻ (*):

Số tài khoản thẻ (*):

Tên đăng nhập đề nghị (2):

Tên đăng nhập đề nghị (2):

Chữ ký Thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký Thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Nơi cấp(*):

(1)

C. Đăng ký Thành viên giữ vai trò lập lệnh giao dịch tài chính (nếu có)
(Trường hợp Tổ chức có nhu cầu đăng ký thêm (các) cá nhân có quyền lập lệnh giao dịch)
Người lập lệnh
Mã thành viên: TV

Người lập lệnh
Mã thành viên: TV

(1)

Họ tên:

Họ tên:

Số CMND/Hộ chiếu(*):

Số CMND/Hộ chiếu(*):

Ngày cấp(*):

Nơi cấp(*):

Ngày cấp(*):

Địa chỉ(*):

Địa chỉ(*):

Số điện thoại liên hệ(*):

Số điện thoại liên hệ(*):

Email:

Email:

Chức danh:

Chức danh:

Số tài khoản thẻ (*):

Số tài khoản thẻ (*):

Tên đăng nhập đề nghị (2):

Tên đăng nhập đề nghị (2):

Chữ ký Thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký Thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

(1)

Nơi cấp(*):

D. Lưu ý
Giấy đăng ký/ điều chỉnh này được lập thành 02 bản (khách hàng giữ 01 bản, Ngân hàng giữ 01 bản) có giá trị như nhau.
Trường hợp Quý khách hàng điều chỉnh thông tin, Giấy đăng ký/ điều chỉnh này có giá trị và thay thế toàn bộ nội dung Giấy đăng
ký/ điều chỉnh trước đó.
Giấy đăng ký/ điều chỉnh này không có giá trị khi bị tẩy xoá, bổ sung nội dung, bị rách hoặc nhàu nát không còn nhận dạng được
thông tin và có giá trị kể từ ngày được Ngân hàng Đông Á xác nhận.
E. Cam kết của Khách hàng
Bằng việc ký vào văn bản này, chúng tôi đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Á cung cấp dịch vụ Ngân hàng Đông Á Điện tử cho các
Thành viên đã đăng ký nêu trên và xác nhận:
Những thông tin chúng tôi đã đăng ký nêu trên là đầy đủ, đúng sự thật và chính xác;
Thừa nhận và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả giao dịch do các Thành viên đã được đăng ký nêu trên thực hiện trên kênh
Ngân hàng Đông Á Điện tử;
Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ Quy định về việc sử dụng dịch vụ Ngân hàng Đông Á Điện tử, bao gồm cả những sửa
đổi theo từng thời điểm, các hướng dẫn sử dụng dịch vụ, các thông báo của Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan đến từng Dịch
vụ được đăng tải trên website của Ngân hàng tại địa chỉ www.dongabank.com.vn hoặc https://ebanking.dongabank.com.vn
Ngày

tháng
năm
Chủ tài khoản
(ký, đóng dấu & ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp:
(Trường hợp Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp ủy quyền cho người khác làm Chủ tài khoản)
Đồng ý để Chủ tài khoản thực hiện đăng ký/điều chỉnh thông tin Thành viên sử dụng dịch vụ Ngân hàng Đông Á Điện tử theo văn
bản này và ủy quyền cho các Thành viên sử dụng dịch vụ Ngân hàng Đông Á Điện tử theo nội dung đã đăng ký tại Giấy đăng ký/điều
chỉnh dịch vụ Ngân hàng Đông Á Điện tử.
Ngày
tháng
năm
Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp
(ký, đóng dấu & ghi rõ họ tên)

