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ANZ Transactive Global Application Form - Express/
Đơn xin đăng ký dịch vụ ANZ Transactive Global – Express
CASH ASIA
* Mandatory/Bắt buộc
Express implementation is designed to meet the following needs: /Việc thực hiện dịch vụ Express nhằm mục đích đáp ứng những nhu cầu sau:         •         Managing accounts of a single entity/Quản lý các tài khoản của một đơn vị riêng lẻ         •         Three or less Current and/or Saving accounts/Nhiều nhất ba tài khoản Giao dịch và/hoặc Tiết kiệm         •         One or two persons to authorise transactions of any amount/Một hoặc hai người để duyệt các giao dịch với bất kỳ số tiền nào
REGISTRATION PROCESS/QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ
Step 1/Bước 1
Complete the ANZ Transactive Global Application Form following the Account & Banking Transactions Authority Form **/Hoàn thiện Đơn đăng ký dịch vụ ANZ Transactive Global theo thẩm quyền đã được đăng ký trong Đơn Thẩm quyền điều hành tài khoản và các giao dịch ngân hàng ** 
Step 2/Bước 2
Submit the completed form(s) and document(s) to your Relationship Manager./Nộp (các) đơn đã hoàn thiện cho Giám đốc Quan hệ khách hàng của quý vị
Step 3/Bước 3
You will receive an ANZ Transactive Global Welcome Pack upon successful application./Quý vị sẽ nhận được bộ tài liệu hướng dẫn và thiết bị bảo mật của ANZ Transactive Global sau khi hoàn thiện đã hoàn tất việc đăng ký
SERVICE TYPES/CÁC LOẠI DỊCH VỤ     
Enquiry/Truy vấn
View Account Statements/Xem các Sao kê Tài khoản    
Payments/Thanh toán
Make payments via the following payment types:/Thanh toán qua các hình thức sau:    
Book Transfers (Thanh toán giữa các bên có tài khoản ở cùng ngân hàng ANZ Việt Nam)
International Telegraphic Transfers (Điện chuyển tiền quốc tế) 
Domestic Funds Transfers  (Chuyển tiền trong nước) 
Bank Cheques  (Séc Ngân hàng)
Salary Transfers (Trả lương qua tài khoản)
        
USER ROLES/CÁC VAI TRÒ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG        
Contact Person/Người liên lạc
The person who is authorised to receive communication, including our ANZ Transactive Global Welcome Pack (including security devices) and provide your company’s information to us. /Người được ủy quyền để nhận thông tin, bao gồm Bộ tài liệu Hướng dẫn của ANZ Transactive Global và các thiết bị bảo mật, và cung cấp thông tin của công ty quý khách hàng cho chúng tôi.
Create Transactions/Tạo các Giao dịch
Users who create or initiate transactions./Người khởi tạo các giao dịch.
Approve Transactions/Duyệt Giao dịch
Users who approve transactions./Người ký duyệt giao dịch.
View Statements/Xem Sao kê	
Users who can access Account Statement information. /Người có thể truy cập vào xem Sao kê Tài khoản
Use Salary/Payroll/Sử dụng Lương/Bảng lương  
Users who can create and/or approve Salary/Payroll transactions./Người có thể tạo ra và/hoặc duyệt các giao dịch Lương/Bảng lương.
        
AUTHORISE OWN TRANSACTIONS ***/KIỂM SOÁT CÁC GIAO DỊCH ***        
A Dual Control process is recommended to ensure that no single user can create and authorise transactions./Một quy trình Kiểm soát Kép được khuyến cáo nhằm đảm bảo không có một người sử dụng đơn lẻ nào có thể  vừa tạo ra và duyệt các giao dịch đó
    
Dual Control/Kiểm soát Kép 
A procedure that involves two or more users to complete a transaction – One to create a transaction and another to authorise them. /Quy trình này yêu cầu ít nhất hai người sử dụng để hoàn thiện một giao dịch - Một người khởi tạo giao dịch và một người khác ký duyệt các giao dịch ấy.
Single Control/Kiểm soát Đơn
A procedure that requires only one user to complete a transaction. /Một quy trình yêu cầu chỉ duy nhất một người sử dụng hoàn thiện một giao dịch.
    
Note:  A Single Control may incur a higher risk compared to the Dual Control process./Lưu ý: Quy trình Kiểm soát Đơn có thể sẽ phải chịu rủi ro cao hơn so với quy trình Kiểm soát Kép.
*** subject to the SBV regulations/*** theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước
        
OTHER DOCUMENTS REQUIRED/YÊU CẦU CÁC TÀI LIỆU KHÁC        
** Account & Banking Transactions Authority Form/** Thẩm quyền điều hành tài khoản và các giao dịch ngân hàng 
If your Account & Banking Transactions Authority doesn't specify any mandate for signing of electronic banking transactions/related documents, you will need to submit a Board Resolution/Account Authorisation Letter specifying authorised signatories for application of electronic banking services in accordance with regulations on account management./Nếu Đơn Đăng ký Thẩm quyền điều hành tài khoản hiện tại không nêu rõ bất ký ủy nhiệm nào để ký các tài liệu có liên quan đến ngân hàng trực tuyến, khách hàng sẽ cần phải nộp một Nghị quyết của Hội Đồng Quản trị/Thư Ủy quyền Tài khoản khác ghi rõ các chữ ký được ủy quyền để sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến phù hợp với các quy định của pháp luật về điều hành tài khoản
        
CERTIFIED TRUE COPY OF IDS/BẢN SAO CHỨNG THỰC CỦA GIẤY TỜ CÁ NHÂN       
A certified true copy of the identity card or passport must be provided for any user who acts as a sole or last authoriser of a transaction on the channel and is not an authorised signatory of transactions as specified in the Board Resolution/Account Authorisation letter. /Một bản sao chứng thực như chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu phải được cung cấp cho bất kỳ người sử dụng nào là người ký duyệt giao dịch trên kênh ngân hàng trực tuyến. Không cần thiết cung cấp những giấy tờ  trên nếu người dùng đó đã được nêu rõ trong Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị/Thư Ủy quyền Tài khoản.
A. ABOUT YOUR COMPANY/THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỦA BẠN
Registered Company Name/Tên Công ty đã Đăng ký*
Your Relationship Manager/ Giám đốc Quan hệ Khách hàng của quý vị
Contact Person/Người Liên lạc*
Mobile Number (in International format)/ Số Di động (theo định dạng quốc tế)
This person is authorised to receive communication, Welcome Pack (including security devices) and to communicate your company’s information to us./ Người này được uỷ quyền nhận thông tin, Thiết bị bảo mật, sách hướng dẫn và thông báo các thông tin của công ty quý khách hàng cho chúng tôi.
Email Address/Địa chỉ Email*
Address/Địa chỉ*
Postal Code/Mã Bưu điện
Group Company Name (if any)/Tên Tập đoàn (Nếu có)
B. ACCOUNTS TO BE MANAGED UNDER ANZ Transactive Global/CÁC TÀI KHOẢN SẼ ĐƯỢC QUẢN LÝ DƯỚI sự kiểm soát của ANZ Transactive Global*
Note: We will charge one of your accounts for Token & Electronic Banking Fees (if applicable), unless otherwise specified on the section on the right./ Lưu ý: Chúng tôi sẽ thu phí sử dụng ngân hàng trực tuyến và thiết bị bảo mật từ một trong những tài khoản của khách hàng (nếu áp dụng), trừ khi có quy định khác ở mục phía bên phải.
OR/HOẶC
Specify Accounts/Ghi rõ tài khoản
Currency/ Loại tiền
Charge this account for Token & Electronic Banking Fees (if applicable). Tick one ONLY./
Thu phí Thiết bị bảo mật và Ngân hàng trực tuyến từ tài khoản này (nếu áp dụng). Chỉ đánh dấu vào một ô.
Account Number/ Số Tài khoản
C. YOUR USERS/DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG*
Providing your email address and mobile number will allow you to take advantage of online features as they become available (e.g. initial activation, password reset). Your details will not be used for marketing purposes. For more information, please contact your ANZ representative./ Việc cung cấp địa chỉ email và số di động của quý vị giúp quý vị tận dụng được các tính năng trực tuyến khi chúng sẵn có (ví dụ như kích hoạt ban đầu, đặt lại mật khẩu). Các thông tin chi tiết của quý vị sẽ không được sử dụng cho các mục đích tiếp thị. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với đại diện ANZ của quý vị. 
OR/HOẶC
This user can/Người sử dụng này có thể
Email Address/Địa chỉ Email
Surname/Họ
Given Name/Tên
Mobile Number (in International format)/
Số Di động (theo định dạng quốc tế)
Date Of Birth (dd/mm/yyyy)/
Ngày sinh (ngày/tháng/năm)
D. YOUR AGREEEMENT/THOẢ THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG
We acknowledge and agree that our request is subject to ANZ General Banking Conditions and any other applicable Agreement as defined in the Definition Schedule. ANZ Transactive Global constitutes an "Electronic Banking Channel" and each person specified in Section C of this Application Form shall constitute "User" as referred to in ANZ General Banking Conditions./ Chúng tôi công nhận và đồng ý rằng yêu cầu của chúng tôi phụ thuộc vào các Điều kiện hoạt động Chung của Ngân hàng ANZ cũng như bất kỳ Thoả thuận nào khác có thể áp dụng như đã xác định trong Bản  Định nghĩa. ANZ Transactive Global tạo lập một “Kênh Ngân hàng Trực tuyến” và vai trò của mỗi người được quy định rõ trong Mục C của Đơn này sẽ trở thành “Người sử dụng” như được nêu trong Điều kiện Chung của Ngân hàng ANZ
Signature/Chữ ký*
Name/
Tên*
Title/
Chức vụ
Date/
Ngày
Signature/Chữ ký*
Date/
Ngày
Title/
Chức vụ
Name/
Tên*
Company Stamp/Dấu Công ty
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