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MẪU 02AF: ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG
No. 01AF: BIDV CREDIT CARD APPLICATION
Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV
To: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC

Số CIF/CIF No.

Chi nhánh/Branch:
Đề nghị ngân hàng phát hành Thẻ tín dụng cho tôi theo nội dung sau đây: (Thông tin dấu (*) là bắt buộc)
I applied for BIDV credit card( Information in (*) is compulsory)
1. Loại thẻ tín dụng đăng ký/Applied for Credit card:
BIDV Visa Precious (Thẻ tín dụng quốc tế Visa hạng Vàng/Visa Gold Credit Card)
BIDV Visa Flexi (Thẻ tín dụng quốc tế Visa hạng Chuẩn/Visa Classic Credit Card)
BIDV MasterCard Platinum (Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard hạng Bạch kim/MasterCard Platinum Credit card)





2. Thông tin cá nhân/Personal Information
Họ và tên* (như trên CMND/Hộ chiếu)
Full Name* (as shown on Identity
card/Passport)
Ngày sinh* :
Date of Birth*

Tên trên thẻ (chữ IN HOA, không dấu, Tên
trên thẻ trùng với họ tên hoặc họ tên nhưng
viết tắt các chữ cái đầu của họ đệm, tối đa
21 ký tự kể cả khoảng trắng)*
Name printed on card (full name/full name
with first letter of middle name, in
CAPITAL letter, maximum 21 characters
including spaces)*
Quốc tịch*:
Nationality*

/

/

Nơi sinh*:
Place of Birth*
Giới tính*:  Nam
Gender*
Male

Nữ
Female

Mã số Thuế TNCN:
Personal Income Tax number

Thời gian lưu trú còn lại đối với người nước ngoài/Time remaining of resident in Vietnam:
Số CMND/ Hộ chiếu*
Identity Card/ Passport Number*

Ngày cấp*:
/
Date of Issue*

Nơi cấp*:
Place of Issue*

/

Địa chỉ thường trú*
Permanent residential address *
Địa chỉ cư trú hiện tại (nếu khác)*:
Current residential address *

Thời gian ở địa chỉ cư trú:
Năm
Tháng
Years and months at current address (year/month)

ĐT nhà riêng/CQ:
Home /Office Phone No.
Trình độ học vấn*:
Education level*

 Dưới THPT
Secondary

ĐTDĐ *:
Mobile
 THPT
 Trung cấp/ Cao đẳng
High school
College

Tình trạng hôn nhân*
Marital Status*

 Độc thân
Single

 Kết hôn
Married

Loại nhà đang sở hữu hiện tại*
Residential Status *

 Nhà riêng
Owned

Phương tiện giao thông *
Type of Transportation

 Ôtô (thuộc sở hữu cá nhân)
Car (Owned)

Số người phụ thuộc tài chính*:
No of dependants*

 Nhà thuê
Rented

E-mail*
 Đại học/Sau Đại học
University/Master/PhD

 Khác (ghi rõ):
Others (please specify)
 Nhà bố mẹ
Living with parents

 Mua trả góp
Mortgaged

 Xe máy
Motorbike

 Khác (ghi rõ)
Other (please specify)

 Giao thông công cộng
Public Transportation

Họ tên mẹ hoặc Tên trường tiểu học đầu tiên* (dùng để xác minh chủ thẻ)
Mother’s maiden name (Mandatory for security verification)

3. Thông tin nghề nghiệp/Employment Details
Nghề nghiệp*:
Occupation*

 Chủ Doanh nghiệp/ Lãnh đạo - Quản lý /Director  Toàn thời gian /Full time
 Công chức/ Nhân viên VP/Officer
 Bán thời gian/ Part time
 Tự doanh/Self-Employed
 Khác /Other

Tên cơ quan hiện tại*:
Current company name*

Loại hình doanh nghiệp*:
Company Type*

Địa chỉ cơ quan*:
Company Address*:

Điện thoại cơ quan*:
Company Phone*

Fax :

Vị trí công tác*:
Thời gian làm việc tại cơ quan hiện tại:*
Năm
Tháng
Current Position*
Time in current employment* (year/month)
Hợp đồng lao động*:
 < 1 năm/year
 1 -3 năm/year(s)
 Không xác định thời hạn/Permanent
Labour contract*
 Khác (ghi rõ)/Other (Please specify):
Lương hàng tháng (A)*:
Thâm niên công tác*(tính từ khi bắt đầu đi làm):
Năm
Tháng
Monthly Salary (A)*
Years of working experience* (year/month)
Tiền thưởng, phụ cấp hoặc các khoản
Hình thức nhận lương hiện tại*:  Tiền mặt
 Chuyển khoản Qua BIDV
thu nhập hàng tháng khác (VND) (B)*
Type of Payment
Cash
Payroll at BIDV
Incentives, allowances or other
 Chuyển khoản qua Ngân hàng khác (Tên ngân hàng):
monthly income (VND) (B)*
Payroll at other Bank (Bank name)
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Tên đơn vị công tác gần nhất trước đây:
Previous company name

Tổng cộng (A+B)
Total (A+B)

4. Thông tin giao dịch tại Ngân hàng/Financial References
Thẻ tín dụng khác
 Có/Yes
Other credit card(s)
Tên ngân hàng có thẻ tín dụng khác:
Bank Name of credit card
Tên ngân hàng có thẻ tín dụng khác:
Bank Name of credit card

 Không/No

Quan hệ tín dụng với BIDV:  Đã có/Yes
Loan(s) with BIDV
Hạn mức thẻ tín dụng (VND):
Credit limit (VND)
Hạn mức thẻ tín dụng (VND):
Credit limit (VND)

 Chưa có/No

Các khoản vay tại BIDV và các tổ chức tín dụng khác /Other loan(s) at BIDV and others
Tên đơn vị
Bank Name

Mục đích vay mua nhà, ô tô..)
Loan purpose (house, car…)

Hình thức đảm bảo
(tín chấp/thế chấp)
Secured/Unsecured

Số tiền vay
Amount

Dư nợ phải trả hàng tháng
Monthly current balance

Dư nợ còn lại
Remain balance

5. Thông tin vợ (chồng)/Spouse details
 CMND/ID card
 Hộ Chiếu/ Passport

Họ và tên vợ (chồng)*:
Full name* (As shown on Identify Card/Passport)
Quốc tịch*
Nationality*:
Tên cơ quan:
Company Name
Địa chỉ cơ quan:
Company Address

Ngày cấp*:
/
/
Date of Issue*
Nơi cấp*:
Place of Issue*
Điện thoại di động*:
Mobile

Số*/No.*:
Chức vụ:
Position
Số điện thoại cơ quan*/Company Phone*:

6. Thông tin người tham chiếu (trường hợp không có thông tin vợ/chồng)/Reference Information (if do not have Spouse Information)
Họ và tên*:
Full name*
Nơi công tác*:
Company Name*
Số điện thoại cơ quan*:
Company Phone*

Quan hệ với chủ thẻ chính*:
Relation with primary cardholders*:
Địa chỉ cơ quan:
Company Address
Số điện thoại nhà riêng*:
Home Phone*

Di động:
Mobile

7. Thông tin đề nghị/Request Information
Hạn mức tín dụng đề nghị (VND):
Request Credit Limit (VND)

Hình thức đảm bảo:  Tài sản bảo đảm
Type of Secure
Secured Asset

Loại tài sản cầm cố (Trường hợp đảm bảo bằng cầm cố):
Type of Asset (for Secured Asset)
 Giấy tờ có giá, Sổ tiết kiệm tại BIDV, số:
Saving accounts at BIDV, No.
 Khác (ghi rõ):
Other (Please specify)

 Thu nhập
Income

 Kết hợp TSBĐ và Thu nhập
Both

 Sổ tiết kiệm tại ngân hàng khác, số:
Saving accounts at other Bank, No.
Tổng giá trị cầm cố (VND):
Total of Secured Asset (VND)

Đề nghị mở tài khoản VND không kỳ hạn/VND Bank Account:
Loại tài khoản
 Tiền gửi thanh toán
 Tiền gửi tiết kiệm
Type of Account
Current Account
Saving Account
Hình thức tài khoản
 Cá nhân
 Giám hộ/Người đại diện hợp pháp
Form of Account
Personal
Guardian/ The Legal Representative
Đăng ký thanh toán dư nợ tự động (Việc thu nợ tự động sẽ thực hiện theo số thứ tự tài khoản đăng ký)/ Direct Debit Authorisation (in priority
account)
Số tài khoản số 1 /Account No.1

Mở tại/At bank:

Số tài khoản số 2/Account No. 2

Mở tại/At bank:

Số tài khoản số 3/Account No.3

Mở tại/At bank:

Số tài khoản số 4 /Account No.4

Mở tại/At bank:

Số tiền ghi nợ tự động
Repayment Amount

 Giá trị thanh toán tối thiểu  Thanh toán toàn bộ  ……...% dư nợ ( lớn hơn giá trị thanh toán tối thiểu)
Minimum payment
Fully payment
% outstanding debts (higher than minimum 10%)

Đăng ký nhận sao kê và/hoặc nhận thư, thông
báo (chọn 1 địa chỉ và Email)
Please send my monthly statement and any
corespondence to my (choose 01 only and/or email)

 Qua địa chỉ thường trú
Current residential address
 Qua địa chỉ cơ quan
Current company address

 Qua địa chỉ cư trú
Permanent residential address
 Qua địa chỉ khác
Qua Email
Other
Email

8. Đăng ký thẻ tín dụng phụ (Quý khách lưu ý gạch chéo những phần yêu cầu không điền thông tin/ gạch chéo cả phần số 8 nếu không có
yêu cầu)/Supplement Card Details (cross if no request)
Thông tin/Information
Họ và tên*/Fullname*

Thẻ phụ 1/Supplement Card No.1

Thẻ phụ 2/Supplement Card No.2
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 Nam/Male

Giới tính*/Gender*

 Nữ/Female

 Nam/Male

 Nữ/Female

Ngày sinh*/Date of Birth*
Nơi sinh*/Place of Birth*
Quốc tịch */Nationality*
Tên trên thẻ (chữ IN HOA,
không dấu, Tên trên thẻ trùng
với họ tên hoặc họ tên nhưng
viết tắt các chữ cái đầu của họ
đệm, tối đa 21 ký tự kể cả
khoảng trắng) *
Name printed on card (full
name/full name with first letter of
middle name, in CAPITAL letter,
maximum 21 characters
including spaces)*
Số CMND/CMQN/Hộ chiếu*
Identity card/Passport No.*
Ngày cấp*/Date of issue*
Nơi cấp*/Place of issue*
Quan hệ với chủ thẻ chính*
Relation with Primary Card
Địa chỉ thường trú*/Permanent
Address*
Địa chỉ liên hệ*/Contact Add*
Địa chỉ email/Emaill Address
Số điện thoại liên hệ*/Phone No.
Tình trạng hôn nhân/Marital
Status
Trình độ học vấn/Education
Level

 Độc thân/Single

 Đã lập gia đình/Married

 Độc thân/Single

 Đã lập gia đình/Maried

Nghề nghiệp/Employment
Địa chỉ cơ quan/Company
Address
Thu nhập hàng tháng/Monthly
Income
Đăng ký hạn mức chi tiêu tháng*
Monthly spending limit
9. Đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng/Value added service(s):

(VND)

(VND)

Đăng ký thực hiện giao dịch trên Internet:
 Thẻ chính
 Thẻ phụ 1
 Thẻ phụ 2
Applied for doing Ecommerce transaction(s)
Primary Card
Supplement card No.1
Supplement Card No.2
Tôi xin chịu trách nhiệm về các giao dịch thanh toán trên Internet thực hiện bằng thẻ đã đăng ký ở trên trong thời gian sử dụng dịch vụ này/ I hold
myself liable for all Internet transaction(s) under the chosen card above during the time using this services.
Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến BIDV e-Banking/BIDV e-Banking service
BIDV Online

 Token
 SMS OTP, Số điện thoại nhận OTP/Mobile number for OTP:
Đăng ký nhận thông báo từ Ngân hàng/Receive notice from Bank

 Token
 SMS OTP, Số điện thoại nhận OTP/Mobile number for OTP:
 Số điện thoai đăng ký dịch vụ/Register Mobile number:
Tài khoản thanh toán phí dịch vụ/Bank Account for service payment:
Hình thức nhận thông báo Tên và mật khẩu đăng nhập dịch vụ:
Nhận trực tiếp
Nhận qua Email
Receive User and Password
Direct
Email
BIDV Mobile

Dịch vụ Vấn tin qua điện thoại di động (BSMS)/BSMS service
Số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ/Mobile number:
Tài khoản thanh toán phí dịch vụ/Bank account for Service payment:
Tài khoản mặc định cung cấp thông tin/Default account to receive information:
Đăng ký các nhóm dịch vụ sau/Register for below services:
Dịch vụ mặc định đăng ký
Default services
Dịch vụ tin nhắn vấn tin/Inquiry message
Dịch vụ nhận tin nhắn quảng cáo, thông báo
Advertisement and Notice Message
Thông tin thẻ tín dụng/Credit card Information

Các dịch vụ đăng ký bổ sung nếu Khách hàng có nhu cầu
Added services (if have)
 Thông tin tài khoản tiền gửi/Deposit account Information
 Thông tin tài khoản tiền vay/Loan account Information
 Thông tin L/C, bảo lãnh/L/C and Guarantee Information
 Thông tin thẻ tiết kiệm/ Saving book Information
 Thông tin tỷ giá, lãi suất, khác/Exchange Rate and Interest Rate

Đánh dấu “ ” vào  nếu không đăng ký sử dụng dịch vụ
Tick “ ” on  if you do not apply that service

 BIDV Online

 BIDV Mobile

 BSMS
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10. Dịch vụ bảo hiểm/ Insurance service:
Nhằm gia tăng lợi ích dành cho chủ thẻ tín dụng, BIDV và BIC triển khai chương trình bảo hiểm BIC – Card Shield miễn phí cho chủ thẻ tín dụng
BIDV Visa Precious và BIDV MasterCard Platinum/Aimed to add-on the cardholder benefits, BIDV and BIC launch a compliment insurance
coverage exclusively for BIDV Precious and BIDV MasterCard Platinum cardholders, named “BIC – Card Shield”.
Quyền lợi/Main Benefits

BIDV Precious

BIDV MasterCard Platinum

Bảo hiểm rút tiền ATM/ATM cash withdrawal insurance
Bảo hiểm tư trang chuyến đi/ Travel personal belongings insurance
Bảo hiểm giao dịch gian lận/Fraud transaction insurance
Bảo hiểm thất lạc ví/Lost wallet insurance
Bảo hiểm mua sắm/Shopping insurance
Bảo hiểm gia sản khi chủ thẻ đi vắng /House property insurance
Bảo hiểm trách nhiệm chuyến đi /Travel responsibility insurance
Bảo hiểm du lịch toàn cầu/Global travel insurance
Bảo hiểm chuyến du lịch bị trì hoãn/Travel delay insurance
Thông tin chi tiết, tham khảo website www.bic.vn hoặc liên hệ tổng đài (miễn phí) 1800.9456/For further information, please visit website
www.bic.vn or via hotline 1800.9456 (toll free).
11. Hồ sơ đính kèm/Attached Documents
Tôi/chúng tôi xin xác nhận rằng các thông tin được cung cấp trong đơn này là cập nhật, chính xác, đầy đủ và đồng ý để Ngân hàng xác
thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Ngân hàng muốn biết. Chữ ký dưới đây sẽ là chữ ký mẫu mà tôi/chúng tôi dùng cho
tất cả các giao dịch liên quan đến thẻ của tôi/chúng tôi. Bằng việc ký vào mẫu đơn này, Tôi/chúng tôi xác nhận rằng đã nhận được 01 bản sao,
đọc và đồng ý tuân theo Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng BIDV (các Điều khoản và Điều kiện có thể được sửa đổi
theo từng thời điểm).
I/We confirm that the information above is lattest, accuracy, completeness and BIDV have right to check it with other sources. The
signature below is going to be used for my/our card transactions. By signing this Credit Card Application, I/we confirm that I/we have one copy,
read, understood and accepted all terms and conditions of BIDV Credit Card Terms and Conditions which maybe adjusted from time to time.
Trong quá trình xét đơn, tôi/chúng tôi xin xác nhận và đồng ý để Ngân hàng được tự do lưu trữ, sử dụng, cung cấp thông tin của
tôi/chúng tôi cũng như của Chủ Thẻ Phụ vào các mục đích mà họ cho là cần thiết. Tôi/Chúng tôi xin xác nhận rằng bất kỳ thẻ tín dụng nào mà
Ngân hàng cung 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 với pháp luật.
During application process, I/We agree that BIDV can store, use, provide my/our information as well as supplementary cardholders
information to anyone/ any organization if needed. I/We confirm that any credit card (both of primary and supplementary cards) which is issued
by BIDV under my/our account is not going to use with any illegal purpose.
Đăng ký phát hành và sử dụng thẻ tín dụng kết hợp với Điều kiện và Điều khoản phát hành và sử dụng thẻ tín dụng tạo thành Hợp đồng
phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. Hợp đồng được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thông tin bằng tiếng Anh chỉ mang ý nghĩa tham khảo.
Trường hợp có sự sai khác giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng làm căn cứ pháp lý cuối cùng.
Credit card Contract includes Application and Terms and Conditions for issuing and using credit card. The contract is made by
Vietnamese and English. English is for reference only. If any difference between Vietnamese and English, information in Vietnamese is used for
legal purpose.

Người được ủy quyền
(hoặc người đại diện theo
Pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Authorized Person or The
legal Representative
(Signature, Full Name)

Chủ thẻ chính
(Primary cardholder)
Họ tên:
Full name
Ngày/tháng/năm:
Date/Month/Year
Mẫu chữ ký thứ 1
(Signature 1)

Mẫu chữ ký thứ 2
(Signature 2)

Chủ thẻ phụ 1
(Supplement cardholder No.1)
Họ tên:
Full name

Chủ thẻ phụ 2
(Supplement cardholder No.2)
Họ tên:
Full name

Mẫu chữ ký thứ 1
(Signature 1)

Mẫu chữ ký thứ 1
(Signature 1)

Mẫu chữ ký thứ 2
(Signature 2)

Mẫu chữ ký thứ 2
(Signature 2)
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A. Phần dành cho Chi nhánh Phát hành thẻ
Mã BDS:………………………………………………………………………………………………………………
Mã cán bộ quản lý hồ sơ/khách hàng:…………………………………………. ………………………………………………
Mã số tham dự của cán bộ giới thiệu khách hàng (Dành cho các chương trình thi đua):………………………………
Ngân hàng xác nhận các thông tin khách hàng đăng ký ở trên là:
Đầy đủ, chính xác
Chủ Thẻ

Số CIF

Hạn mức tín dụng

Hạn mức chi tiêu hàng tháng
(áp dụng với chủ thẻ phụ)

Chủ thẻ chính
Chủ thẻ phụ thứ nhất
Chủ thẻ phụ thứ hai
Chưa đầy đủ, chính xác. Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giám đốc hoặc người được ủy quyền
( Ký tên và đóng dấu)

B. Phần dành cho Bộ phận cập nhật thông tin khách hàng, Bộ phận quản lý thông tin khách hàng
Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và xác thực khách hàng, Phòng……………………, BIDV…………….…... chấp nhận Hồ sơ đề nghị mở
tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản của khách hàng vào ……… giờ……. ngày ……/……/…………..
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ khách hàng
Ngày thực hiện:……./……/………
Cán bộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bộ phận cập nhật thông tin khách hàng
(CIF, SVS)
Ngày thực hiện:……./……/……….
Cán bộ
Cán bộ kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần dành cho bộ phận phát hành thẻ
Chủ thẻ

Số thẻ

Bộ phận quản lý thông tin khách hàng
Ngày thực hiện:……./……/……….
Cán bộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thời gian thực hiện: ….. giờ…….phút, ngày…../……../..…….
Cán bộ
Cán bộ kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ chính
Chủ thẻ phụ 1
Chủ thẻ phụ 2

Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến BIDV e-Banking
Ngày đăng ký tại hệ thống:….../……../……
Cán bộ
Cán bộ kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Dịch vụ BSMS
Ngày thực hiện:……./……/……….
Cán bộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

