Hội sở: 130 Phan Đăng Lưu
Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (84-28) 3995 1483 Fax: (84-28) 3995 1614
SWIFT: EACBVNVX www.dongabank.com.vn

GIẤY ĐIỀU CHỈNH MẬT MÃ
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á ĐIỆN TỬ
(Dành cho Khách hàng Cá nhân)

A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ tên khách hàng: .................................................................................................................................................
Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ........................... Ngày cấp:....................... Nơi cấp: ...............................
Địa chỉ liên hệ:: .......................................................................................................................................................
Số điện thoại di động (*):............................................ Địa chỉ email : .................... Số tài khoản Thẻ Đa Năng:..
Số tài khoản (TK) Thẻ Đa Năng:
(*) Số điện thoại mặc định nhận mã xác thực và nhận thông báo phát sinh giao dịch

B. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ
Sau khi đã xem xét, đồng ý các Quy định, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ Ngân Hàng Đông Á Điện
Tử, đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) thực hiện:
Đăng ký

Không đăng ký

1. Cấp lại Mật mã Internet Banking





2. Cấp lại Mật mã SMS Banking





3. Cấp lại Mật mã Phone Banking





Nội dung

…..…….., ngày…… tháng….. năm...
Chữ ký Khách hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)

C. QUY ĐỊNH CHUNG
Vui lòng tham khảo Biểu phí dịch vụ, Quy định sử dụng dịch vụ Ngân Hàng Đông Á Điện Tử trước khi
đăng ký. Các thông tin này được cập nhật tại website: https://ebanking.dongabank.com.vn và
http://www.dongabank.com.vn hoặc tại hệ thống Chi nhánh/ Phòng giao dịch của DongA Bank.
D. PHẦN CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
Tôi cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý về Biểu phí và Quy định sử dụng dịch vụ Ngân Hàng Đông Á Điện Tử
hiện hành của Ngân hàng TMCP Đông Á.
E. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
DongA Bank cam kết cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho Quý khách và bảo đảm an ninh hệ thống ở mức cao nhất.
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Nhân viên giao dịch:

Kiểm soát:

………, ngày ….tháng….năm 20…..

Lưu ý:

Quý khách đăng ký phải là chủ tài khoản (bao gồm cả chủ thẻ phụ đối với tài khoản thẻ tín dụng) và xuất
trình CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ khi đến Ngân hàng. 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; hết hiệu lực
khi khách hàng lập một Giấy đăng ký/ điều chỉnh mới và có giá trị kể từ ngày được Ngân hàng Đông Á xác
nhận
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