ĐƠN XÁC LẬP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
Vui lòng điền bằng chữ "IN HOA" và điền thông tin vào các mục tương ứng với nhu cầu tài chính.
Trong Đơn này, “Ngân Hàng” có nghĩa là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered
(Việt Nam), và bao gồm tất cả các chi nhánh của Ngân Hàng.
Trước khi ký Đơn này, vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện Chung (áp dụng cho Khách Hàng
là cá nhân tại Việt Nam), Điều kiện & Điều khoản của từng sản phẩm, và các điều khoản khác nêu
tại Phần 10 “Xác Nhận Của Khách Hàng” của Đơn.
Quý khách có thể yêu cầu được cung cấp bản in của các điều khoản và điều kiện này tại bất kỳ chi
nhánh nào của Ngân Hàng.
1.

THÔNG TIN CHUNG
Khách hàng đã có tài khoản tại Standard Chartered:
Tiền tệ

Số tài khoản

Yêu cầu mở tài khoản mới
Trừ trường hợp Quý khách lựa chọn đăng ký một trong những tài khoản ở bên dưới, Ngân Hàng sẽ mở
tài khoản thanh toán Standard Chartered EliteFly đối với yêu cầu mở tài khoản mới này của Quý khách.
Chi tiết được quy định rõ ở mục Xác nhận của khách hàng.
E$aver (VND)

Power $aver (VND)

Số thẻ Hội Viên Bông Sen Vàng
Chủ Tài khoản
(Dành cho Yêu cầu mở tài khoản mới)

Người vay chính
Vợ/ chồng người vay chính

Người đồng vay
Vợ/ chồng người đồng vay

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI VAY CHÍNH
NGƯỜI VAY CHÍNH

Chủ Tài sản Thế chấp

Không

Có

Không

Chứng minh thu nhập
Có
1. Thông tin chung về cá nhân

Không

Có

Không

Danh xưng

Ông

Bà

Giới tính

Nam

Nữ

Họ tên
Bí danh/ Tên khác/
Tên trước đây

Có

VỢ/ CHỒNG NGƯỜI VAY CHÍNH

Cô

...............................................................................
Không

Ông

Bà

Nam

Nữ

Cô

...............................................................................
Không

Có:........................................................................

Có:........................................................................

Nơi sinh

...............................................................................

...............................................................................

Quốc tịch

...............................................................................

...............................................................................

Đa quốc tịch:

Đa quốc tịch:

Ngày sinh (ngày/
tháng/ năm)

Có

Không

(Nếu có, vui lòng cung cấp chi tiết
trong phiếu thông tin bổ sung)

Có

Không

(Nếu có, vui lòng cung cấp chi tiết trong phiếu
thông tin bổ sung)
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Tiếp theo phần 2.1. Thông tin cá nhân của người vay chính
Tình trạng cư trú
Thời gian ở Việt
Nam (dành cho
khách hàng mở
mới tài khoản cá
nhân)

Cư trú

Không cư trú

Cư trú

Không cư trú

..........năm ........... tháng

..........năm ........... tháng

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Mã số thuế cá nhân ............................................................................

............................................................................

Tên tài khoản

Lưu ý: Khách hàng phải thông báo cho
Ngân Hàng bất cứ thay đổi nào về tình
trạng cư trú của mình

Lưu ý: Khách hàng phải thông báo cho
Ngân Hàng bất cứ thay đổi nào về tình
trạng cư trú của mình

CMND/ Thẻ căn
cước công dân/
Hộ chiếu số
Ngày cấp
Nơi cấp
Số CMND/ Thẻ
căn cước công
dân/ Hộ chiếu cũ
(nếu có)
Sốthịthực/Thẻtạmtrú ............................................................................
Hiệu lực từ ngày Từ ngày......../......../........

............................................................................
Từ ngày......../......../........

Địa chỉ thường trú
(theo Hộ khẩu/
Hộ chiếu)

tới ngày ......../......../........
............................................................................
............................................................................
............................................................................

tới ngày ......../......../........
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Nơi ở hiện tại (ở
Việt Nam)
nếu khác ĐCTT

............................................................................
............................................................................
............................................................................

............................................................................
............................................................................
............................................................................

Thời gian cư trú
tại nơi ở hiện tại

.........năm ........... tháng

.........năm ........... tháng

Số điện thoại nhà (+84)(................-............................................)

(+84)(................-............................................)

Di động

(+84)(................-............................................)

(+84)(................-............................................)

Điện thoại văn
phòng

(+84) (.................-..........................................)

(+84) (.................-..........................................)

- Số máy lẻ: ........................
............................................................................

- Số máy lẻ: ........................
............................................................................

Mã quốc gia

Địa chỉ thư điện tử

Mã quốc gia

Mã quốc gia

Thời gian tiện liên
lạc trong ngày

Sáng

Tình trạng hôn
nhân

Độc thân
Ly hôn

Chiều

Tối

Đã kết hôn
Vui lòng ghi rõ
Khác................................

Số người phụ thuộc ............................................................................
Trình độ học vấn

Trung học
Đại học

Cao đẳng
Sau Đại học

Mã quốc gia
Mã quốc gia

Mã quốc gia

Sáng
Độc thân
Ly hôn

Chiều

Tối

Đã kết hôn
Vui lòng ghi rõ
Khác................................

............................................................................
Trung học
Đại học

Cao đẳng
Sau Đại học
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2. Thông tin nghề nghiệp

Tên đơn vị công tác
Loại hình kinh
doanh

Ngành kinh doanh

Địa chỉ công ty
Địa chỉ làm việc
hiện tại
Chức vụ hiện tại

Phòng ban
Nghề nghiệp

Nguồn gốc tiền và
tài sản sở hữu (chỉ
áp dụng cho
Khách hàng mở
tài khoản)
3. Địa chỉ nhận thư

...........................................................................

............................................................................

Nhà nước
Liên doanh
Cổ phần
100% Vốn nước ngoài
TNHH
Tư nhân
Vui
lòng
ghi
rõ
Khác.................................................

Nhà nước
Liên doanh
Cổ phần
100% Vốn nước ngoài
TNHH
Tư nhân
Vui
lòng
ghi
rõ
Khác.................................................

Xây dựng
Thực phẩm
Vận chuyển
Bất động sản
Viễn thông
May mặc
Tài chính/Ngân hàng
Vui lòng ghi rõ
Khác...........................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Xây dựng
Thực phẩm
Vận chuyển
Bất động sản
Viễn thông
May mặc
Tài chính/Ngân hàng
Vui lòng ghi rõ
Khác............................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Nhân viên
Giám đốc cấp cao
Trưởng nhóm/ Giám sát
Trưởng phòng
Giám đốc/ Chủ công ty
Vui lòng ghi rõ
Khác...........................................................
...........................................................................

Nhân viên
Giám đốc cấp cao
Trưởng nhóm/ Giám sát
Trưởng phòng
Giám đốc/ Chủ công ty
Vui lòng ghi rõ
Khác............................................................
............................................................................

Kế toán/ Kiểm toán
Giáo viên/ Hiệu trưởng
Kiến trúc sư/ Thiết kế
Phân tích
Vui lòng ghi rõ
Khác.................................................
Kinh doanh
Lương
Đầu tư
Tiết kiệm
Thừa kế
Vui lòng ghi rõ
Khác...........................................................

Kế toán/ Kiểm toán
Giáo viên/ Hiệu trưởng
Kiến trúc sư/ Thiết kế
Phân tích
Vui lòng ghi rõ
Khác.................................................
Kinh doanh
Lương
Đầu tư
Tiết kiệm
Thừa kế
Vui lòng ghi rõ
Khác............................................................

Nơi ở hiện nay Địa chỉ thường trú
Địa chỉ công ty

Nơi ở hiện nay Địa chỉ thường trú
Địa chỉ công ty

4. Thông tin thu nhập Người vay chính, Vợ/ Chồng người vay chính
*Dành cho người có thu nhập từ lương, thù lao, thuê nhà, thuê tài sản
NGƯỜI VAY CHÍNH

Loại hình tuyển
dụng
Loại hình hợp đồng

VỢ/ CHỒNG NGƯỜI VAY CHÍNH

Nhân viên chính thức
Nhân viên hợp đồng

Nhân viên chính thức
Nhân viên hợp đồng

Vui lòng ghi rõ
Khác..........................................................

Vui lòng ghi rõ
Khác...........................................................

Có thời hạn: .......... năm.........tháng
Không thời hạn
Khác..........................................................

Có thời hạn: .......... năm.........tháng
Không thời hạn
Khác...........................................................

Ngày hiệu lực HĐLĐ:......../......../...........

Ngày hiệu lực HĐLĐ:......../......../...........
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Tiếp theo phần 2.4. Thông tin thu nhập Người vay chính, Vợ/ Chồng người vay chính
Thâm niên trong .......... năm.......... tháng
.......... năm.......... tháng
công ty hiện tại
Công ty làm việc
trước đây

..........................................................................

..............................................................................

Vị trí nắm giữ

..........................................................................

...............................................................................

Thời gian làm việc .......... năm.......... tháng

.......... năm.......... tháng

Lương cơ bản

VND................................................................

VND....................................................................

Trợ cấp

Vui lòng ghi rõ
VND................................................................

Vui lòng ghi rõ
VND....................................................................

Hoa hồng bán
hàng

VND................................................................

VND....................................................................

Các khoản khấu
trừ (thuế...)

VND................................................................

VND....................................................................

Cho thuê nhà:VND............................

Cho thuê nhà:VND.................................

Khác: VND.............................................

Khác: VND..................................................

Thu nhập khác
Tổng thu nhập
sau khi khấu trừ
hàng tháng

VND......................................................

Ngày nhận lương ..........................................................................
hàng tháng

VND......................................................

...............................................................................

**Dành cho Chủ
doanh nghiệp

Công ty thành lập
từ
Số Giấy phép/
Giấy CNĐKDN

..........................................................................

...............................................................................

Mã số thuế công ty ..........................................................................

...............................................................................

Số lượng cổ phần ..........................................................................
(%)

...............................................................................

Thu nhập từ kinh VND................................................................
doanh

VND.....................................................................

Thu nhập từ cho
thuê

VND................................................................

VND.....................................................................

Nguồn thu nhập
khác

VND................................................................

VND.....................................................................

Tổng thu nhập
hàng tháng

VND......................................................

VND..........................................................

***Dành cho
trường hợp khác

Chương trình NBL

Chương trình NBL

Vui lòng ghi rõ
Khác: VND..............................................

Vui lòng ghi rõ
Khác: VND..................................................
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3.

THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐỒNG VAY
NGƯỜI ĐỒNG VAY

VỢ/CHỒNG NGƯỜI ĐỒNG VAY

Mối quan hệ với
Người vay chính

Bố, mẹ & con

Anh, chị & em

Bố, mẹ & con

Anh, chị & em

Vui lòng ghi rõ
Khác.............................................................

Vui lòng ghi rõ
Khác...............................................................

Chủ Tài sản
Thế chấp

Có

Không

Có

Không

Chứng minh thu
nhập

Có

Không

Có

Không

1. Thông tin chung về Người đồng vay, Vợ/ chồng Người đồng vay

Danh xưng

Ông

Bà

Giới tính

Nam

Nữ

Họ tên
Bí danh/ Tên khác/
Tên trước đây

Cô

............................................................................

Ông

Bà

Nam

Nữ

Cô

...............................................................................
Không

Không
Có:.....................................................................

Có:........................................................................

Nơi sinh

............................................................................

................................................................................

Quốc tịch

............................................................................

................................................................................

Đa quốc tịch:

Đa quốc tịch:

Ngày sinh (ngày/
tháng/ năm)

Có

Không

(Nếu có, vui lòng cung cấp chi tiết trong
phiếu thông tin bổ sung)

Tình trạng cư trú
Thời gian ở Việt
Nam (dành cho
khách hàng mở
mới tài khoản cá
nhân)
Tên tài khoản

Cư trú

Không cư trú

Có

Không

(Nếu có, vui lòng cung cấp chi tiết trong
phiếu thông tin bổ sung)

Cư trú

Không cư trú

..........năm ........... tháng

..........năm ........... tháng

............................................................................

...............................................................................

............................................................................

...............................................................................

............................................................................

...............................................................................

Từ ngày............../................/........................
tới ngày ........./................../..........................
Địa chỉ thường trú ............................................................................
(theo Hộ khẩu/
............................................................................
Hộ chiếu)
............................................................................

Từ ngày............../................/...........................
tới ngày ........./................../.............................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Lưu ý: Khách hàng phải thông báo cho
Ngân Hàng bất cứ thay đổi nào về tình
trạng cư trú của mình

Lưu ý: Khách hàng phải thông báo cho Ngân
Hàng bất cứ thay đổi nào về tình trạng cư trú
của mình

CMND/ Thẻ căn
cước công dân/
Hộ chiếu số
Ngày cấp
Nơi cấp
Số CMND/ Thẻ
căn cước công
dân/ Hộ chiếu cũ
(nếu có)
Số thị thực/ Thẻ
tạm trú
Hiệu lực từ ngày
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Tiếp theo phần 3.1. Thông tin chung về Người đồng vay, Vợ/chồng người đồng vay
Nơi ở hiện tại (ở
Việt Nam)
nếu khác ĐCTT

................................................................................
................................................................................
................................................................................

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

..........năm ........... tháng

..........năm ........... tháng

(+84)(.................-............................................)

(+84)(.................-............................................)

Di động

(+84)(..................-...........................................)

(+84)(.................-............................................)

Điện thoại văn
phòng

(+84) (.................-...........................................)

(+84) (..................-..........................................)

- Số máy lẻ: ........................
..............................................................................

- Số máy lẻ: ........................
..............................................................................

Thời gian cư trú
tại nơi ở hiện tại
Số điện thoại nhà

Địa chỉ thư điện tử

Mã quốc gia
Mã quốc gia

Mã quốc gia

Thời gian tiện liên
lạc trong ngày

Sáng

Tình trạng hôn
nhân

Độc thân
Ly hôn

Số người phụ thuộc
Trình độ học vấn

Chiều

Tối

Đã kết hôn
Vui lòng ghi rõ
Khác...................................

..............................................................................
Trung học
Đại học

Cao đẳng
Sau Đại học

Mã quốc gia
Mã quốc gia

Mã quốc gia

Sáng
Độc thân
Ly hôn

Chiều

Tối

Đã kết hôn
Vui lòng ghi rõ
Khác...................................

..............................................................................
Trung học
Đại học

Cao đẳng
Sau Đại học

2. Thông tin nghề nghiệp

Tên đơn vị công tác
Loại hình kinh
doanh

................................................................................

Ngành kinh
doanh

Xây dựng
Thực phẩm
Vận chuyển
Bất động sản
Viễn thông
May mặc
Tài chính/Ngân hàng
Vui lòng ghi rõ
Khác...............................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Xây dựng
Thực phẩm
Vận chuyển
Bất động sản
Viễn thông
May mặc
Tài chính/Ngân hàng
Vui lòng ghi rõ
Khác...........................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Nhân viên
Giám đốc cấp cao
Trưởng nhóm/ Giám sát
Trưởng phòng
Giám đốc/ Chủ công ty
Vui lòng ghi rõ
Khác...............................................................
................................................................................

Nhân viên
Giám đốc cấp cao
Trưởng nhóm/ Giám sát
Trưởng phòng
Giám đốc/ Chủ công ty
Vui lòng ghi rõ
Khác............................................................
............................................................................

Địa chỉ công ty
Địa chỉ làm việc
hiện tại
Chức vụ hiện tại

Phòng ban

Nhà nước
Liên doanh
Cổ phần
100% Vốn nước ngoài
TNHH
Tư nhân
Vui
lòng
ghi
rõ
Khác.................................................

............................................................................
Nhà nước
Liên doanh
Cổ phần
100% Vốn nước ngoài
TNHH
Tư nhân
Vui
lòng
ghi
rõ
Khác.................................................
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Tiếp theo phần 3.2. Thông tin về nghề nghiệp Người đồng vay, Vợ/chồng người đồng vay
Nghề nghiệp

Nguồn gốc tiền và
tài sản sở hữu (chỉ
áp dụng cho
Khách hàng mở
tài khoản)
3. Địa chỉ nhận thư

Kế toán/ Kiểm toán
Giáo viên/ Hiệu trưởng
Kiến trúc sư/ Thiết kế
Phân tích
Khác...............................................................
Kinh doanh
Lương
Đầu tư
Tiết kiệm
Thừa kế
Khác..............................................................

Kế toán/ Kiểm toán
Giáo viên/ Hiệu trưởng
Kiến trúc sư/ Thiết kế
Phân tích
Khác..............................................................
Kinh doanh
Lương
Đầu tư
Tiết kiệm
Thừa kế
Khác..............................................................

Nơi ở hiện nay
Địa chỉ công ty

Nơi ở hiện nay
Địa chỉ công ty

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ thường trú

4. Thông tin thu nhập Người Đồng vay, Vợ/chồng người Đồng vay
*Dành cho người có thu nhập từ lương, thù lao, thuê nhà, thuê tài sản
NGƯỜI ĐỒNG VAY

Loại hình tuyển
dụng
Loại hình hợp
đồng

VỢ/ CHỒNG NGƯỜI ĐỒNG VAY

Nhân viên chính thức
Nhân viên hợp đồng

Nhân viên chính thức
Nhân viên hợp đồng

Vui lòng ghi rõ
Khác..............................................................

Vui lòng ghi rõ
Khác.............................................................

Có thời hạn: .......... năm.........tháng
Không thời hạn
Khác..............................................................

Có thời hạn: .......... năm.........tháng
Không thời hạn
Khác.............................................................

Ngày hiệu lực HĐLĐ:......../......../..........

Ngày hiệu lực HĐLĐ:......../......../.........

Thâm niên trong .......... năm.......... tháng
công ty hiện tại

.......... năm.......... tháng

Công ty làm việc ...............................................................................
trước đây

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

Vị trí nắm giữ

Thời gian làm việc .......... năm.......... tháng

.......... năm.......... tháng

Lương cơ bản

VND.....................................................................

VND....................................................................

Trợ cấp

Vui lòng ghi rõ
VND.....................................................................

Vui lòng ghi rõ
VND....................................................................

Hoa hồng bán
hàng

VND.....................................................................

VND....................................................................

Các khoản khấu
trừ (thuế...)

VND.....................................................................

VND....................................................................

Cho thuê nhà:VND.................................

Cho thuê nhà:VND.................................

Khác: VND...................................................

Khác: VND...................................................

VND..........................................................

VND.........................................................

Ngày nhận lương ...............................................................................
hàng tháng

...............................................................................

Thu nhập khác
Tổng thu nhập
sau khi khấu trừ
hàng tháng
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Tiếp theo phần 3.4. Thông tin về thu nhập Người đồng vay, Vợ/chồng người đồng vay
**Dành cho Chủ
doanh nghiệp

Công ty thành lập
từ
Số Giấy phép/
Giấy CNĐKDN

.........................................................................

..............................................................................

Mã số thuế công ty .........................................................................

..............................................................................

Số lượng cổ phần .........................................................................
(%)

..............................................................................

Thu nhập từ kinh VND...............................................................
doanh

VND....................................................................

Thu nhập từ cho
thuê

VND...............................................................

VND....................................................................

Nguồn thu nhập
khác

VND...............................................................

VND.....................................................................

Tổng thu nhập
hàng tháng

VND.....................................................

VND.........................................................

***Dành cho
trường hợp khác

Chương trình NBL

Chương trình NBL

Vui lòng ghi rõ
Khác: VND.............................................

Vui lòng ghi rõ
Khác: VND...................................................

4. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA NGƯỜI THÂN

Người thân được hiểu là Cha/ mẹ, Vợ/ chồng, anh, chị/ em ruột, hoặc con của Người vay
Tên người thân

............................................................................................................................................................

Mối quan hệ:

.............................................................................................................................................................

Địa chỉ nhà

.............................................................................................................................................................

Điện thoại nhà

(+84) (...............-.............................................)
Mã quốc gia

Điện thoại văn phòng (+84) (...............-.............................................) - Số máy lẻ: .............
Điện thoại di động

Mã quốc gia

(+84) (...............-.............................................)
Mã quốc gia

5. YÊU CẦU VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ TÍN DỤNG

Quý khách có đồng ý mua gói Bảo hiểm Nhân thọ tín dụng cho Khoản vay? Vui lòng đánh dấu (√)
vào ô dưới đây:
Có. Đồng thời Tôi/ chúng tôi đề nghị Ngân Hàng tính phí bảo hiểm cộng dồn chung với Khoản
vay và ủy quyền cho Ngân Hàng trích khoản phí Bảo hiểm Nhân Thọ Tín Dụng từ khoản vay
được duyệt và chuyển trả cho Prudential. (Vui lòng điền vào Đơn Mua Bảo Hiểm đính kèm)
Không (vui lòng chuyển sang các mục tiếp theo)

8/17

6. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN & TÀI SẢN THẾ CHẤP
1. Phương án sử dụng vốn
Thời gian sử dụng vốn (Thời hạn vay do khách hàng đề xuất): …………… tháng.
Nhu cầu sử dụng vốn:
TT

Nhu cầu sử dụng vốn

Mua bất động sản tại địa chỉ:
.............……………………………………………
………………..............................................
................................................................
1.

Tổng Nguồn
vốn cần sử
dụng
(a)=(b)+(c)

Vốn vay Ngân
hàng
(b)

Vốn Tự có1
(c)

.........................….….....

.........................….….....

.........................….….....

Phương thức giải ngân:
.........................….….....
Giải ngân cho Chủ đầu tư
Giải ngân cho Bên bán/ Người bán. .........................….….....
Giải ngân hoàn vốn cho Khách .........................….….....
hàng (trường hợp Khách hàng
đã thanh toán chi phí phát sinh
từ tiền vay, mượn của người thân).

.........................….…..... .........................….….....
.........................….…..... .........................….….....
.........................….…..... .........................….….....

Xây/ Sửa tài sản tại địa chỉ:
................................................................
................................................................
...............................................................

2.

Xây/ sửa tài sản có làm thay đổi
kết cấu, an toàn của công trình
(yêu cầu có Giấy phép xây dựng): .........................….….....

.........................….….....

.........................….….....

Có
Không
Phương thức giải ngân:
Giải ngân cho Bên cung cấp .........................….….....
Giải ngân hoàn vốn cho Khách .........................….….....
hàng (trường hợp Khách hàng
đã thanh toán chi phí phát sinh
từ tiền vay, mượn của người thân).

3.

Mua xe ô tô
Giấy Đăng ký xe/ HĐMB Công
chứng số/ HĐMB số:
………………………….................................
………….………………………..................…..

.........................….….....

.........................….…..... .........................….….....
.........................….…..... .........................….….....

.........................….….....

.........................….….....
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Phương thức giải ngân:
.....................................
Giải ngân cho Đại lý
Giải ngân cho Bên bán/ Người bán. .....................................
3.
Giải ngân hoàn vốn cho Khách
hàng (trường hợp Khách hàng
đã thanh toán chi phí phát sinh
từ tiền vay, mượn của người thân).
Mục đích tiêu dùng khác:
......................................………...............…. ......................................
…………………………………….......................
4.

Phương thức giải ngân:
Giải ngân cho Bên cung cấp ......................................
hàng hóa, dịch vụ.
Giải ngân hoàn vốn cho Khách ......................................
hàng (trường hợp Khách hàng
đã thanh toán chi phí phát sinh
từ tiền vay, mượn của người thân).

5. Tổng cộng (5)=(1)+(2)+(3)+(4)

..............................

......................................
......................................

.....................................
....................................

......................................

.....................................

......................................

.....................................

......................................

.....................................

..............................

..............................

Ngân hàng không giải ngân tài trợ cho phần vốn tự có của Khách hàng tham gia vào Tổng nguồn
vốn cần sử dụng.
1

Loại lãi suất:
Kỳ hạn điều chỉnh lãi suất:

Cố định thời gian đầu
1 tháng/ lần

Thả nổi
12 tháng/ lần

Khác:..............................

2. Chi tiết Tài sản thế chấp
Tài sản thế chấp 1

Chủ tài sản là:

Tất cả Bên vay

Bên bảo lãnh

Một trong số Bên Vay

Tài sản thế chấp 2

Tất cả Bên vay

Bên bảo lãnh

Một trong số Bên Vay

VND......................................................................

VND......................................................................

Địa chỉ

................................................................................
................................................................................
Nhà phố
Căn hộ
Biệt thự
Loại tài sản & tài
Vui lòng ghi rõ
sản này là
Khác...................................................
Tình trạng
Được bán lại
Được bán lần đầu
Đang xây dựng (BUC)

................................................................................
................................................................................
Nhà phố
Căn hộ
Biệt thự
Vui lòng ghi rõ
Khác...................................................
Được bán lại
Được bán lần đầu
Đang xây dựng (BUC)

Tên trên Giấy chứng .................................................................................
nhận sở hữu
&..............................................................................

.................................................................................
&..............................................................................

Giá trị thị trường
ước tính

Diện tích (m2)

Diện tích đất (m2)/ Diện tích sử dụng

Diện tích đất (m2)/ Diện tích sử dụng

đối với căn hộ(m2) .........................................

đối với căn hộ(m2) .........................................

Lưu ý: Trường hợp Tài sản thế chấp của (các) Bên bảo lãnh, đề nghị cung cấp thông tin của (các) Bên
bảo lãnh tại Tờ khai THÔNG TIN BÊN BẢO LÃNH (CÓ ĐI KÈM THẾ CHẤP TÀI SẢN) kèm theo đơn này
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7. DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN
Đối với Chủ tài khoản chính
(Standard Chartered EliteFly)
Thẻ ghi nợ Standard Chartered EliteFly
Đối với Chủ tài khoản chính
(E$aver - Power$aver)

Đối với đồng Chủ tài khoản chính
(Standard Chartered EliteFly)
Thẻ ghi nợ Standard Chartered EliteFly
Đối với đồng Chủ tài khoản chính
(E$aver - Power$aver)

Thẻ ghi nợ VISA
Thẻ ATM NAPAS
Thẻ Priority Platinum

Thẻ ghi nợ VISA
Thẻ ATM NAPAS
Thẻ Priority Platinum

Tài khoản chính kết nối vào thẻ
V N D

Tài khoản chính kết nối vào thẻ
V N D

Tài khoản khác kết nối vào thẻ
V N D

Tài khoản khác kết nối vào thẻ
V N D

Lưu ý: Các loại thẻ và Ngân hàng Trực tuyến chỉ được phát hành/ áp dụng cho các loại tài khoản
có phương thức điều hành là Một cá nhân ký hoặc Một trong hai chủ tài khoản ký.
8. DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG
1. Đăng ký phát hành thẻ tín dụng chính

Đăng ký phát hành

Không đăng ký

2. Vui lòng chọn loại thẻ tín dụng muốn
đăng ký

Thẻ tín dụng CashBack Platinum
Thẻ tín dụng WorldMiles
Thẻ tín dụng Priority WorldMiles
3. Đăng ký phát hành thẻ tín dụng phụ

Đăng ký phát hành

Không đăng ký

4. Thẻ tín dụng phụ sẽ được phát hành cho

Vợ/chồng người vay chính
Người đồng vay
5. Thiết lập hạn mức chi tiêu hàng tháng cho
thẻ tín dụng phụ

Có

Không

Hạn mức tiêu dùng yêu cầu

6. Đăng ký tự động ghi nợ hàng tháng từ tài
khoản Standard Chartered để thanh toán dư nợ
cuối kỳ?
Có
Không

Số tài khoản của Chủ Thẻ Chính dùng để ghi nợ tự
động
Trường hợp Quý khách mở mới tài khoản, Ngân
Hàng sẽ sử dụng tài khoản mở cùng Đơn này cho
mục đích ghi nợ tự động để thanh toán cho thẻ
tín dụng
7. Vui lòng chọn phương thức tự động thanh toán
hàng tháng

Thanh toán tối thiểu – được tính trên 5% dư nợ
chưa thanh toán & toàn bộ lãi, các loại phí & phí
trả nợ phát sinh trong kỳ (nhưng không thấp hơn
50.000 VNĐ).
Thanh toán toàn bộ

(VNĐ):.................................................................
9. THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
1. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến và dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn (*) sẽ được tự động đăng ký cho tất
cả khách hàng. Nếu Quý khách muốn nhận thông báo giao dịch miễn phí vui lòng đăng nhập và đăng
ký Hộp thư Thông báo trên ứng dụng SC Mobile Vietnam.
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Tiếp theo phần 9. Thông tin quan trọng
Trường hợp Quý khách KHÔNG muốn đăng ký một trong các dịch vụ Ngân hàng Điện tử, vui lòng đánh
dấu vào ô thích hợp dưới đây. (**)
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn (***)

2. Sao kê ngân hàng điện tử có thể tải về trên Ngân hàng trực tuyến. Chúng tôi có thể gửi thư điện tử
thông báo giao dịch thành công/ không thành công qua địa chỉ thư điện tử mà Quý khách đã đăng ký.
(*): Phí dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn hàng tháng cho Chủ Tài khoản được áp dụng theo Biểu phí
Dịch vụ Khách hàng Cá nhân được công bố trên website. Đối với khách hàng theo Chương trình
Dịch vụ Tài chính cho Nhân viên Chuyển lương, phí dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn hàng tháng cho
Chủ Tài khoản được áp dụng theo mức phí được đề cập trong thỏa thuận Dịch vụ Tài chính cho
Nhân viên Chuyển lương. Nếu Chủ Tài khoản không đủ điều kiện duy trì Tài khoản hoặc không
chuyển lương theo Chương trình Dịch vụ Tài chính cho Nhân viên Chuyển lương, phí dịch vụ này sẽ
được áp dụng theo Biểu phí Dịch vụ Khách hàng Cá nhân.
(**): Lưu ý nếu không đăng ký dịch vụ Ngân hàng Điện tử, Quý khách sẽ không truy xuất được lịch
sử giao dịch và số dư tài khoản.
(***): Lưu ý nếu không đăng ký dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn, Quý khách sẽ không nhận được
thông báo giao dịch. Quý khách có thể đăng ký dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn bất kỳ lúc nào tại
dịch vụ ngân hàng trực tuyến và trung tâm chăm sóc khách hàng.
10. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
Xác nhận chung
1. Tôi/ Chúng tôi cam kết rằng những thông tin khai trong Đơn Xác Lập Quan Hệ Khách Hàng này
là thật, chính xác, cập nhật nhất. Tôi/ Chúng tôi theo đây cho phép Ngân Hàng được cập nhật
thông tin trong hệ thống của Ngân Hàng và áp dụng những thông tin này cho tất cả sản phẩm,
dịch vụ mà tôi/chúng tôi đang sử dụng tại Ngân Hàng trong trường hợp khoản vay được phê duyệt
và giải ngân. Tôi/ Chúng tôi cam kết thông báo tới Ngân Hàng mọi thay đổi nếu có, và đồng ý rằng
Ngân Hàng có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ, tài liệu, thông tin tại từng thời điểm, nhằm sửa đổi và/
hoặc cập nhật thông tin của tôi/chúng tôi và những thông tin cập nhật đó sẽ có hiệu lực áp dụng
và thay thế mọi thông tin mà tôi/ chúng tôi đã cung cấp cho Ngân Hàng trước đây.
2. Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng để phục vụ cho mục đích xem xét và phê duyệt các
khoản tín dụng của tôi/ chúng tôi tại Đơn này, Ngân Hàng có quyền kiểm tra thông tin tín dụng,
truy cập thông tin của tôi/ chúng tôi được lưu giữ bởi tổ chức/ trung tâm thông tin tín dụng, thu
thập và xác minh và/ hoặc tiết lộ các thông tin liên quan đến tôi/ chúng tôi hoặc tài khoản của
tôi/chúng tôi từ hoặc cho bất kỳ bên hoặc nguồn nào mà Ngân Hàng cho là phù hợp.
3. Tôi/ Chúng tôi hiểu rằng Ngân hàng có thể từ chối hồ sơ của tôi/ chúng tôi và sẽ thông báo việc
từ chối này qua ít nhất một trong các phương tiện liên lạc mà tôi/ chúng tôi đã đăng ký như địa chỉ
nơi cư trú, thư điện tử, điện thoại nhận tin nhắn, cuộc gọi (có ghi âm). Trừ khi tôi/ chúng tôi có yêu
cầu bằng văn bản về việc được nhận lại hồ sơ trong trường hợp Đơn vay bị từ chối, Ngân hàng có
quyền lưu giữ lại tất cả những giấy tờ có liên quan đã được tôi/ chúng tôi nộp cho Ngân hàng.
Trường hợp Đơn Xác Lập Quan Hệ Khách Hàng không được chấp thuận bởi Ngân Hàng, Ngân
Hàng được phép tiết lộ thông tin của tôi/ chúng tôi tại đơn này để đại lý, đối tác kinh doanh của
Ngân Hàng liên lạc trực tiếp với tôi/ chúng tôi qua mọi phương tiện để giới thiệu sản phẩm của họ
và tôi/ chúng tôi đồng ý nhận quảng cáo/ khuyến mại từ đại lý/ đối tác của Ngân Hàng (Khách
Hàng vui lòng chọn một trong các tùy chọn dưới đây)

Đồng ý

Không đồng ý

Trong trường hợp "Không đồng ý". Khách hàng vui lòng nhắn tin tới Ngân hàng theo cú pháp TC
hoặc DND gửi 8069
4. Tôi/Chúng tôi ĐỒNG Ý nhận không giới hạn các thông tin quảng cáo, khuyến mãi về sản phẩm,
dịch vụ từ Ngân Hàng qua các phương tiện liên lạc bên dưới mà tôi/chúng tôi đã đăng ký và vào
khoảng thời gian bất kỳ mà Ngân Hàng thấy phù hợp. (Khách Hàng vui lòng chọn một trong các
tùy chọn dưới đây).
Đồng ý nhận thông tin từ Ngân Hàng qua mọi phương tiện liên lạc.
Không đồng ý (vui lòng chọn):
Gọi điện thoại
Gửi tin nhắn
Gửi thư điện tử
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Tiếp theo phần 10. Xác nhận của khách hàng
5. Tôi/ Chúng tôi xác nhận rằng tôi/ chúng tôi đã được cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu và đồng ý với
Các Điều Khoản & Điều Kiện Chung, các Điều khoản & Điều kiện và Biểu Phí của từng sản phẩm (có
thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm và được đăng công khai tại trang web chính thức của
Ngân Hàng tại www.sc.com/vn). Tôi/ Chúng tôi cam kết tuân thủ các Điều Kiện và Điều Khoản này
khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Ngân Hàng. Trong trường hợp không đồng ý với những sửa đổi
này, tôi/ chúng tôi sẽ thông báo đến Ngân Hàng trước ngày những sửa đổi này có hiệu lực và sẽ
chấm dứt Khoản Vay với Ngân Hàng. Nếu tôi/ chúng tôi không có thông báo đến Ngân Hàng sau
ngày những sửa đổi này có hiệu lực, thì tôi/ chúng tôi sẽ được xem là đã đồng ý với những sửa đổi này.
Xác nhận đối với dịch vụ Tài Khoản và Thẻ ghi nợ
6. Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng Đơn này cùng với Thông báo mở tài khoản, Các Điều
Khoản và Điều Kiện Chung, Biểu phí, Điều khoản của Dịch vụ thanh toán tự động của Ngân Hàng sẽ
tạo thành một hợp đồng giữa các bên và sẽ thay thế toàn bộ các mẫu đơn mở tài khoản trước đó.
7. Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng Ngân Hàng có toàn quyền cập nhật thông tin mà tôi/
chúng tôi đã hoặc sẽ cung cấp cho Ngân Hàng thông qua email, điện thoại có ghi âm, hoặc bằng
văn bản... hoặc thông qua bất kỳ hình thức thông báo nào được Ngân Hàng chấp thuận.
8. Tôi/ Chúng tôi đồng ý chỉ định cho Ngân Hàng chuyển tất cả thư tín, mã PIN/ Thẻ của tôi/ chúng
tôi đển địa chỉ nhận thư ghi tại Đơn này. Trong trường hợp tài khoản có nhiều hơn một Chủ Tài
Khoản, thư tín, mã PIN/ Thẻ sẽ được chuyển đến địa chỉ nhận thư đăng ký của Chủ Tài Khoản Chính
nêu tại Đơn này. Việc gửi này được xem như là đã gửi cho tất cả Chủ Tài Khoản.
9. Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng sau khi gửi, Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về
mọi rủi ro mà tôi/ chúng tôi có thể không nhận được mã PIN/ Thẻ có thể bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ
ba không được ủy quyền nào khác sau khi Ngân Hàng đã gửi mã PIN/ Thẻ cho tôi/ chúng tôi, trừ
trường hợp việc tôi/ chúng tôi không nhận được hoặc mã PIN/ Thẻ bị tiết lộ cho bên thứ ba không
được ủy quyền là lỗi của Ngân Hàng hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ của Ngân Hàng...
10. Tôi/ Chúng tôi cam kết rằng bằng việc đăng ký tài khoản thanh toán Standard Chartered EliteFly, tôi/ chúng tôi đã cho phép Ngân hàng chia sẻ thông tin cá nhân của tôi/ chúng tôi, như là họ
tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ liên lạc, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, v.v, với Vietnam
Airlines cho mục đích xác thực và đăng ký số thẻ hội viên của chương trình Bông Sen Vàng – Vietnam Airlines để có thể tận hưởng các ưu đãi liên quan của tài khoản thanh toán Standard Chartered EliteFly.
11. Tôi/ Chúng tôi cam kết rằng khi đăng ký tài khoản thanh toán Standard Chartered EliteFly, tôi/
chúng tôi hoàn toàn hiểu và chấp thuận rằng số tài khoản được cung cấp trên Thư báo số tài
Khoản tại thời điểm gặp với Nhân viên của Ngân hàng chưa thể sử dụng được và hợp đồng giữa
tôi/ chúng tôi và Ngân hàng cũng sẽ chưa có hiệu lực cho tới khi Ngân hàng đã hoàn thành tất cả
các quy trình liên quan và gửi cho tôi/ chúng tôi Thông báo mở tài khoản.
Xác nhận đối với Khoản Vay Mua Nhà/ Thế Chấp Nhà
12. Tôi/ Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Ngân Hàng sẽ có quyết định về việc thẩm định khoản vay
của tôi/ chúng tôi tối đa trong vòng 3 tuần kể từ ngày Ngân Hàng nhận được bộ hồ sơ xin vay đầy
đủ và hợp lệ của tôi/ chúng tôi.
13. Tôi/ Chúng tôi cam kết trả nợ từ nguồn thu nhập kê khai với Ngân Hàng và các nguồn thu nhập
khác mà Ngân Hàng xác minh được (nếu có).
14. Tôi/ Chúng tôi khẳng định rằng tôi/ chúng tôi không trong tình trạng mất khả năng thanh toán
nợ đến hạn tại thời điểm nộp Đơn này.
15. Tôi/ Chúng tôi xác nhận rằng cả tôi/ chúng tôi và/ hoặc bất kỳ nhóm khách hàng có liên quan
nào của tôi/chúng tôi (theo định nghĩa “Nhóm khách hàng có liên quan” theo Thông tư
36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế
ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuỳ từng thời điểm) hiện tại không có khoản vay nào
vượt quá 300 tỉ đồng tại Ngân Hàng bao gồm cả Khoản vay này.
16. Tôi/ Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng nếu Hồ sơ vay của tôi/ chúng tôi bị từ chối, Ngân Hàng có
toàn quyền đóng tài khoản được đăng ký theo Đơn này.
17. Tôi/ Chúng tôi cam kết không có bất kỳ khoản vay từ bất kỳ tổ chức tín dụng hoặc tổ chức nào
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khác cho nhu cầu sử dụng vốn mà tôi/ chúng tôi kê khai/ tiết lộ ở trên. Tôi/ Chúng tôi cam kết sẽ
thông báo cho Ngân Hàng ngay khi tôi/ chúng tôi nhận được bất kỳ khoản vay hoặc khoản tín dụng
nào từ tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác cho nhu cầu sử dụng vốn. Và tôi/ chúng tôi đồng ý rằng
hạn mức cho vay đã được Ngân Hàng chấp thuận có thể bị giảm trong trường hợp tôi/ chúng tôi
nhận bất kỳ khoản vay hoặc khoản tín dụng nào từ bất kỳ tổ chức tín dụng hoặc tổ chức nào khác cho
nhu cầu sử dụng vốn đó.
18. Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng một Tài khoản Thanh Toán Nợ sẽ được mở hoặc một
tài khoản (có sẵn) được chỉ định cùng với việc nộp Đơn của tôi/ chúng tôi đối với khoản vay mua
nhà/ thế chấp nhà và tài khoản này sẽ được sử dụng như là tài khoản thanh toán nợ để chi trả cho
tất cả những chi phí hành chính, trả góp hàng tháng, tiền nợ khất lại, chi phí bảo hiểm hỏa hoạn,
chi phí xem xét hàng năm, chi phí thẩm định, chi phí hợp pháp và tất cả những chi phí khác được
đưa ra bởi Ngân Hàng phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam.
Xác nhận đối với Thẻ tín dụng
19. Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng Đơn này cùng với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung,
Các Điều Khoản Thẻ Tín Dụng, Biểu Phí và các điều khoản và điều kiện áp dụng khác sẽ tạo thành
một hợp đồng ràng buộc các bên, số hợp đồng cũng chính là số thẻ tín dụng được phát hành.
11. THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN VAY MUA NHÀ/ THẾ CHẤP NHÀ

Những thông tin quan trọng mà Quý Khách cần biết về khoản vay mua nhà/ thế chấp nhà:
1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khoản vay được phê duyệt, Quý Khách được yêu cầu ký Hợp
đồng Tín dụng. Sau thời hạn này và nếu Quý Khách không ký Hợp Đồng Tín Dụng với Ngân Hàng,
Ngân Hàng có quyền không chấp thuận các yêu cầu giải ngân của Bên Vay.
2. Trong trường hợp Quý Khách không thanh toán khoản vay, Ngân Hàng sẽ buộc phải tiến hành
những thủ tục thích hợp, kể cả những thủ tục pháp lý nếu cần thiết. Điều này có thể bao gồm việc
lấy lại và bán Tài Sản Thế Chấp. Khi đó, hồ sơ tín dụng của Quý Khách tại Trung tâm Thông Tin
Tín Dụng sẽ lưu giữ việc không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán của Quý Khách. Điều này sẽ khiến
Quý Khách rất khó khăn sau này khi nộp đơn vay/ mượn tài chính tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
3. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về khoản vay này, Quý khách có thể liên hệ bộ phận Trung Tâm Tư
Vấn Dịch Vụ Ngân Hàng của Ngân Hàng tại số (84 24) 3696 0000 (Hà Nội) hoặc (84 28) 3911
0000 (TP. Hồ Chí Minh) hoặc Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng Ưu Tiên (24/7) 1900 6999 (đối với
Khách hàng ưu tiên) hoặc truy cập vào trang chủ www.sc.com/vn.
Bằng việc ký vào Đơn Xác lập quan hệ khách hàng này, tôi/ chúng tôi đã đọc, hiểu và chấp thuận
tất cả các những nội dung trên.
Chữ ký của Người vay chính/ Chủ tài khoản/
Chủ thẻ tín dụng chính

Chữ ký của Vợ/ chồng Người vay chính; Chủ tài
khoản/ Chủ thẻ tín dụng phụ

Họ và tên:....................................................
Ngày ký: ............./............./..............

Họ và tên:....................................................
Ngày ký: ............./............./..............

Chữ ký của Người đồng vay/ Chủ tài khoản/
Chủ thẻ tín dụng phụ

Chữ ký của Vợ/ chồng Người đồng vay/ Chủ
tài khoản

Họ và tên:....................................................
Ngày ký: ............./............./..............

Họ và tên:....................................................
Ngày ký: ............./............./..............
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12. ĐƠN MỞ TÀI KHOẢN – Thông tin bổ sung

Mẫu đơn này phải được hoàn thành bởi cá nhân bất kỳ muốn mở tài khoản tại Ngân Hàng. Vui
lòng điền đầy đủ thông tin phía dưới bằng chữ IN HOA
Tên: .........................................................................................................................................................................
Quốc gia nơi sinh ra:.........................................................................................................................................
Quốc gia cư trú:..................................................................................................................................................
Vui lòng đánh dấu “ √ ” vào ô Có hoặc Không cho những câu sau:

Có / Không

1. Anh/ Chị có phải là Thường trú nhân tại Hoa Kỳ không?
2. Anh/ Chị có phải là Công dân Hoa Kỳ không?
3. Anh/ Chị có đang sở hữu Thẻ Thường trú Hoa Kỳ (Thẻ xanh) không?
Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận thông tin cung cấp ở trên là đúng, chính xác và đầy đủ.
Trong phạm vi luật áp dụng, tôi/ chúng tôi theo đây cho phép Ngân hàng TNHH MTV Standard
Chartered (Việt Nam) và bất kỳ đơn vị liên kết (kể cả chi nhánh) được chia sẻ thông tin của tôi với
cơ quan thuế nước sở tại hay nước ngoài khi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ thuế của tôi/ chúng
tôi tại nơi đó.
Khi được yêu cầu bởi luật pháp hay cơ quan thuế nước ở tại hay nước ngoài, tôi/ chúng tôi đồng ý
và cho phép Ngân Hàng được trực tiếp khấu trừ từ tài khoản của tôi/ chúng tôi theo đúng pháp
luật hiện hành. Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho Ngân Hàng trong vòng 30 (ba mươi)
ngày nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà tôi/chúng tôi đã cung cấp cho Ngân Hàng.

Chữ ký: ............................................................................................................................................
Ngày ký (ngày/tháng/năm):................................................................................................
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ĐƠN MỞ TÀI KHOẢN – Thông tin bổ sung

Mẫu đơn này phải được hoàn thành bởi cá nhân bất kỳ muốn mở tài khoản tại Ngân Hàng. Vui
lòng điền đầy đủ thông tin phía dưới bằng chữ IN HOA
Tên: .............................................................................................................................................................................
Quốc gia nơi sinh ra:............................................................................................................................................
Quốc gia cư trú:......................................................................................................................................................
Vui lòng đánh dấu “ √” vào ô Có hoặc Không cho những câu sau:

Có / Không

1. Anh/ Chị có phải là Thường trú nhân tại Hoa Kỳ không?
2. Anh/ Chị có phải là Công dân Hoa Kỳ không?
3. Anh/ Chị có đang sở hữu Thẻ Thường trú Hoa Kỳ (Thẻ xanh) không?
Bằng văn bản này, tôi/ chúng tôi xác nhận thông tin cung cấp ở trên là đúng, chính xác và đầy đủ.
Trong phạm vi luật áp dụng, tôi/ chúng tôi theo đây cho phép Ngân hàng TNHH MTV Standard
Chartered (Việt Nam) và bất kỳ đơn vị liên kết (kể cả chi nhánh) được chia sẻ thông tin của tôi với
cơ quan thuế nước sở tại hay nước ngoài khi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ thuế của tôi/ chúng
tôi tại nơi đó.
Khi được yêu cầu bởi luật pháp hay cơ quan thuế nước ở tại hay nước ngoài, tôi/ chúng tôi đồng ý
và cho phép Ngân Hàng được trực tiếp khấu trừ từ tài khoản của tôi/ chúng tôi theo đúng pháp
luật hiện hành. Tôi/ Chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho Ngân Hàng trong vòng 30 (ba mươi)
ngày nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà tôi/chúng tôi đã cung cấp cho Ngân Hàng.

Chữ ký: ............................................................................................................................................
Ngày ký (ngày/tháng/năm):................................................................................................
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13. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

CA ARM code: ......................................
Mã nhân viên bán hàng
CR ARM code: .......................................
Mã nhân viên quan hệ khách
hàng
Client source code: .............................
Mã nguồn khách hàng

Branch code: .....................................
Mã chi nhánh
Branch code: .....................................
Mã chi nhánh
Staff loan:
Khoản vay Nhân viên

Channel: ......................................
Kênh

Loan referrer name: …………........……
Tên người giới thiệu

Referrer number: …….....……………...
Số tham chiếu người giới thiệu

Referrer Company:
Công ty người giới
thiệu...............................................

Commercial scheme
Lãi suất thương mại
Interest subsidy scheme
Lãi suất tài trợ

Product code:
Mã sản phẩm

112. Power Saver
Tài khoản vãng lai

027. Power Saver Payroll
Nhận lương qua
tài khoản E$aver

138. Standard Chartered
EliteFly
Tài khoản Standard
Chartered EliteFly

Segment code
Mã Phân khúc
khách hàng

02. Priority
Ưu tiên
07. Priority Payroll
Ưu tiên – Trả lương

06. Payroll
Nhận lương
11. Personal Banking
Cá nhân

06-(SSC). EB Mass Payroll
Nhận lương EB
12. Priority-Mortgage
Ưu tiên – Thế chấp

14. Priority-Others
Ưu tiên – khác

16. EB-Payroll
Trả lương EB

17. Priority – Global
Ưu tiên – Quốc tế
32. Priority Staff
Ưu tiên – Nhân viên
ngân hàng

21. Priority Family
31. Staff
Recognition
Nhân viên ngân hàng
Ưu tiên – Gia đình
33. Nhận lương - Bắt buộc
Mandate payroll EB

34. Priority-CXO
Ưu tiên - Doanh nhân

Program code: ................................................
Mã Chương trình

Special code: .............................................................
Mã đặc biệt

Credit Card Program code: ............................
Mã Chương trình cho Thẻ tín dụng

Credit Card Special code: ....................................
Mã đặc biệt cho Thẻ tín dụng

Waive MOB
Miễn duy trì số dư tối thiểu

Source of application: ...........................................
Nguồn hồ sơ

CDD Check
Kiểm tra CDD
CDD status
Tình trạng CDD

Yes
Có

No
Không

GNS Check
Kiểm tra GNS
Completed
Hoàn thành

Account Number:.....................................................
Số tài khoản
eBBs De-Dup Check
Kiểm tra trùng lặp
Hard hold
Overdue
Chặn tài khoản
Quá hạn

Signature of Sales Staff
Chữ ký Nhân viên Quan hệ
Khách hàng

Signature of Sales Team Manager
Chữ ký của Trưởng nhóm Bán
hàng

Signature of Sales Coor
Chữ ký của Nhân viên hỗ trợ
kinh doanh

Full name:...................................
Họ tên
Date: ........../........../..........
Ngày

Full name:...................................
Họ tên
Date: ........../........../..........
Ngày

Fullname:...................................
Họ tên
Date: ........../........../..........
Ngày
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