
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG VISA,
THẺ GHI NỢ TRẢ SAU MASTERCARD

Kính gửi:  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) 
Đề nghị Ngân hàng phát hành Thẻ cho tôi theo nội dung sau đây:

I. YÊU CẦU PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG VISA

Hạng thẻ: Chuẩn  Vàng  Platinum  

Chức năng thanh toán qua mạng được mặc định cài đặt cho thẻ, để từ chối vui lòng xác nhận Không sử dụng

Các sản phẩm bảo hiểm gắn kèm với thẻ, Quý khách không phải trả thêm phí

Hạng Chuẩn
l	 Bảo hiểm tử nạn tai  nạn trong  
 phạm vi Việt Nam
l	 	Bảo hiểm hàng hóa, vật dụng 

thanh toán qua thẻ

Hạng Vàng
l		Bảo hiểm tử nạn tai nạn trong 

phạm vi Việt Nam
l		Bảo hiểm tử nạn tai nạn ở nước 

ngoài
l	Bảo hiểm trễ chuyến bay, hành lý 
l		Bảo hiểm hàng hóa, vật dụng 

thanh toán qua thẻ

Hạng Platinum
l	Bảo hiểm tử nạn tai nạn trong phạm vi Việt Nam
l	Bảo hiểm tử nạn tai nạn ở nước ngoài
l	Bảo hiểm trễ chuyến bay, hành lý
l	Bảo hiểm mất cắp thất lạc hành lý
l	Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân ở nước ngoài
l	Bảo hiểm khi thực hiện thanh toán online
l	Bảo hiểm hàng hóa, vật dụng thanh toán qua thẻ

Hạn mức tín dụng đề nghị:

Kiêm Hợp đồng hạn mức tín dụng khi phát hành Thẻ tín dụng VISA, 
Hợp đồng hạn mức chi tiêu khi phát hành Thẻ ghi nợ trả sau MasterCard

II. YÊU CẦU PHÁT HÀNH THẺ GHI NỢ TRẢ SAU MASTERCARD

Hạng thẻ: Chuẩn  Vàng  

Chức năng thanh toán qua mạng được mặc định cài đặt cho thẻ, để từ chối vui lòng xác nhận Không sử dụng

Thiết kế thẻ (chỉ dành cho hạng chuẩn): Golf                        Hạ Long              Ô tô                         Sư tử                    Gà con

Tôi đăng ký ngày thanh toán dư nợ hàng tháng là ngày:  Ngày  5                   Ngày 10              Ngày 15             

Các sản phẩm bảo hiểm gắn kèm với thẻ, Quý khách không phải trả thêm phí

Hạng Chuẩn

l	Bảo hiểm tử nạn tai nạn trong  

 phạm vi Việt Nam.

Hạng Vàng

l	Bảo hiểm tử nạn tai nạn trong phạm vi Việt Nam.

l	Bảo hiểm tử nạn tai nạn ở nước ngoài.

l	Bảo hiểm trễ chuyến bay, hành lý.

III. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHỦ THẺ CHÍNH

Họ và tên:  Mã Khách hàng tại SeABank (nếu có):    

Giới tính:                             Nam       Nữ  Ngày sinh: Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu                                     Ngày cấp:  Nơi cấp: 

Địa chỉ thường trú: 

Thời gian cư trú tại nơi ở hiện tại:      

Thời hạn cư trú còn lại tại Việt Nam (dành cho khách hàng nước ngoài):                                            

Địa chỉ nơi ở hiện tại:
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V. THÔNG TIN GIA ĐÌNH (Vợ/ Chồng hoặc Bố/Mẹ/ Anh/Chị /Em ruột nếu chưa lập gia đình)

Họ và tên (Theo CMND/Hộ chiếu):

Số CMND:                                                                           Ngày cấp: Nơi cấp:

Ngày sinh                                    Nơi sinh:                           Quốc tịch                                    Quan hệ với chủ thẻ

Địa chỉ liên hệ:                                                                     Nơi công tác: 

Điện thoại cơ quan                                                      Điện thoại di động:                      Email:

IV. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP

Tình trạng hôn nhân: Độc thân Đã lập gia đình Ly hôn Khác

Trình độ học vấn: Cao đẳng Đại học Trên đại học Khác

Hình thức sở hữu nhà ở:             Nhà riêng Sống cùng bố mẹ Nhà thuê Khác

Phương tiện đi lại: Xe máy Ô tô riêng Khác 

Số người phụ thuộc: Con đi học Con chưa đi học  người khác

3. Tổng chi phí gia đình:                                                         VNĐ/tháng

Chi phí cố định                                                                            VNĐ/tháng

Chi phí phát sinh trung bình                                                  VNĐ/tháng

Mô tả chi phí phát sinh 

VI. CHI TIẾT TÀI CHÍNH 

1. Tổng thu nhập của khách hàng:                                   VNĐ/tháng

Lương cơ bản:                                                                             VNĐ/tháng

Phụ cấp:                                                                                        VNĐ/tháng

Thu nhập khác:                                                                           VNĐ/tháng

Mô tả thu nhập khác (thưởng, lương kinh doanh):

2. Tổng thu nhập của vợ/chồng:                                         VNĐ/tháng

Lương cơ bản:                                                                             VNĐ/tháng

Phụ cấp:                                                                                        VNĐ/tháng

Thu nhập khác:                                                                           VNĐ/tháng

Mô tả thu nhập khác (thưởng, lương kinh doanh):
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1. Tên cơ quan hiện tại: 

Địa chỉ cơ quan: 

Điện thoại cơ quan:                                           Fax: Website:

Lĩnh vực hoạt động: Nông nghiệp Xây dựng Ăn uống Vận tải

 Địa ốc                             Viễn thông                     May mặc                     Tài chính/Ngân hàng       

 Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn  Khác:

Loại hình cơ quan: Doanh nghiệp Nhà nước Trách nhiệm hữu hạn Hành chính nhà nước/Lực lượng vũ trang 

 Cổ phần Văn phòng đại diện Khác (ghi rõ):

 DN có vốn đầu tư NN DN tư nhân

Chức vụ:  Thời gian đã làm việc tại cơ quan: năm       tháng

Thời hạn của hợp đồng lao động:                                      Không xác định thời hạn Có thời hạn:         tháng

Thời hạn còn lại của  Hợp đồng lao động: tháng

Hình thức nhận lương: Tiền mặt Chuyển khoản qua ngân hàng (ghi rõ):

2. Thông tin cơ quan cũ (nếu có) 

Tên cơ quan cũ (gần nhất):

Chức vụ trước khi nghỉ:                                                             Thời gian làm việc tại cơ quan cũ: năm       tháng



VIII. PHƯƠNG THỨC NHẬN, THANH TOÁN DƯ NỢ SAO KÊ

Nhận tin nhắn thông báo mỗi lần có giao dịch làm thay đổi hạn mức tín dụng (tính phí):  Có Không

Phương thức nhận sao kê: Email (miễn phí) SMS   Tại quầy (khi có yêu cầu)

  Qua bưu điện (tính phí) Địa chỉ: 

Tự động ghi nợ tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại SeABank Số tài khoản: 

Số tiền tự động ghi nợ: Tổng giá trị thanh toán tối thiểu Dư  nợ sao kê

VII. TÀI SẢN BẢO ĐẢM (nếu có)

        Không có tài sản bảo đảm   Có tài sản bảo đảm

Loại tài sản:

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp:

4. Tổng các nghĩa vụ tài chính hiện tại:               VNĐ

TT Khoản vay Giá trị Tại Ngân Hàng Phải trả hàng tháng

1

2

3

 Thẻ tín dụng Hình thức bảo đảm Tại Ngân hàng Hạn mức

1

2

3

Tôi chọn tỷ lệ sau đây là tỷ lệ giá trị hạn mức giao dịch mà các chủ thẻ phụ được phép thực hiện so với giá trị hạn mức giao dịch của chủ 

thẻ chính (Tất cả các thẻ phụ có chung giá trị hạn mức giao dịch):

       25%                                          50%                                             75%                                        100%

Chức năng thanh toán qua mạng được mặc định cài đặt cho thẻ, để từ chối vui lòng xác nhận Không sử dụng

X. ĐĂNG KÝ HẠN MỨC GIAO DỊCH CHO CHỦ THẺ PHỤ (Các hạn mức này tối đa bằng hạn mức dành cho Chủ thẻ chính)
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IX. THÔNG TIN CHỦ THẺ PHỤ (nếu có)

Họ và tên chủ thẻ phụ 1:    Quan hệ với chủ thẻ chính:

Giới tính:     Nam Nữ Ngày sinh:  Quốc tịch: 

Số CMND/Hộ chiếu:    Ngày cấp:  Nơi cấp: 

Địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại nhà riêng:    Điện thoại di động:  Email:

Họ và tên chủ thẻ phụ 2:    Quan hệ với chủ thẻ chính: 

Giới tính:     Nam Nữ Ngày sinh:  Quốc tịch: 

Số CMND/Hộ chiếu:    Ngày cấp:  Nơi cấp: 

Địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại nhà riêng:    Điện thoại di động:  Email:

Họ và tên chủ thẻ phụ 3:   Quan hệ với chủ thẻ chính:

Giới tính:     Nam Nữ Ngày sinh:  Quốc tịch: 

Số CMND/Hộ chiếu:    Ngày cấp:  Nơi cấp: 

Địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại nhà riêng:    Điện thoại di động:  Email:



Ngày               tháng               năm 
Chuyên viên khách hàng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày               tháng               năm 
Trưởng Phòng GD/ Trưởng Phòng KD

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày               tháng               năm 
Người có thẩm quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

PHẦN DÀNH CHO CẤP PHÊ DUYỆT TẠI CHI NHÁNH

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO NGÂN HÀNG

        Không đồng ý cấp hạn mức thẻ tín dụng

        Đồng ý cấp hạn mức thẻ tín dụng với các điều kiện: 

 Ngày                tháng                năm 

Chủ thẻ chính
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ 3
(Ký và ghi rõ họ tên)

1.  Tôi/Chúng tôi xin xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã 
cung cấp. Tôi/chúng tôi đồng ý để SeABank xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà SeABank muốn biết.

 
2.  Tôi/chúng tôi hiểu rằng, theo quy định của SeABank, các thông tin mà Tôi/Chúng tôi cung cấp trong Đơn này phải là những thông 

tin mới nhất cho dù đơn đăng ký của Tôi/Chúng tôi có được chấp thuận hay không. Trong trường hợp Đơn đề nghị phát hành thẻ tín 
dụng VISA/ Thẻ ghi nợ trả sau MasterCard kiêm Hợp đồng hạn mức tín dụng khi phát hành Thẻ tín dụng VISA, hạn mức chi tiêu khi 
phát hành thẻ Thẻ ghi nợ trả sau MasterCard được chấp thuận, mọi thông tin kê khai trên đây sẽ thay thế các thông tin mà Tôi/Chúng 
tôi đã đăng ký với SeABank trước đây. Trong quá trình ngân hàng xem xét đơn, Tôi/Chúng tôi xin xác nhận và đồng ý để SeABank được 
tự do cung cấp thông tin của Tôi/Chúng tôi cũng như của chủ thẻ phụ cho bất cứ đơn vị nào mà SeABank có thể xét thấy là cần thiết vì 
bất kỳ mục đích nào bao gồm các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam hay bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ , bên thứ 3 nào mà ngân hàng 
có quan hệ giao dịch trong quá trình hoạt động của SeABank. Ngoài ra, bộ phận quản lý thông tin của SeABank được phép lưu trữ và 
sử dụng thông tin này vào các mục đích mà SeABank cho là cần thiết. Tôi/Chúng tôi xin xác nhận rằng bất cứ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ 
trả sau nào mà SeABank cấp cho Tôi/Chúng tôi, kể cả thẻ phụ được cấp dưới tài khoản của Tôi/Chúng tôi sẽ không được sử dụng một 
cách trực tiếp hay gián tiếp trong bất kỳ hành vi hoặc mục đích nào trái pháp luật.

3.  Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ với các Điều kiện và điều khoản sử dụng thẻ của SeABank và Biểu 
phí dịch vụ khách hàng cá nhân; Điều kiện và điều khoản sử dụng hạn mức thẻ tín dụng dành cho thẻ tín dụng/ hạn mức chi tiêu 
dành cho thẻ ghi nợ trả sau (là một phần không thể tách rời của Hợp đồng hạn mức thẻ tín dụng khi phát hành Thẻ tín dụng VISA/ 
Hợp đồng hạn mức chi tiêu khi phát hành Thẻ ghi nợ trả sau MasterCard này) cũng như Điều kiện và điều khoản các sản phẩm bảo 
hiểm tặng kèm của SeABank được đăng tải trên địa chỉ website chính thức của SeaBank: www.seabank.com.vn.

4. Tôi/chúng tôi Đồng ý với hạn mức do ngân hàng cấp.

Chi nhánh/ Phòng Giao dịch:       Ngày giờ nhận hồ sơ:

        Đồng ý cấp hạn mức cho khách hàng, với giá trị hạn mức tín dụng/ chi tiêu:                                   thời hạn hạn mức:    

        Loại thẻ:                                                            Hạng thẻ:                             

        Khách hàng không đủ điều kiện cấp thẻ tín dụng tại SeABank, lý do:
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