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Đơn Yêu Cầu Mở Tài Khoản Cá Nhân 

 
 TK cá nhân 
 TK đồng sở hữu      

Yêu cầu số: ……………………… 

Ngày tháng:  Nơi giao dịch:  

 

I. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN 

THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN THỨ NHẤT 

Danh xưng:  Ông  Bà  Cô  Họ và tên (như trên CMND / Hộ chiếu):   

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

Địa chỉ nhà riêng:  

Quốc gia đang cư trú:  Quốc tịch:  Ngày sinh:  

Thời gian cư trú tại Việt Nam:  Tình trạng cư trú:  Cư trú  Không cư trú 

Tình trạng hôn nhân:  Kết hôn  Độc thân  Khác Giới tính:   Nam  Nữ 

Số điện thoại di động:  Địa chỉ email:  Điện thoại nhà riêng:  

Cơ quan công tác:  

Địa chỉ cơ quan:  

Nghề nghiệp:  Điện thoại cơ quan:  Số Fax:  

THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN THỨ HAI 

Danh xưng:  Ông  Bà  Cô  Họ và tên (như trên CMND / Hộ chiếu):  

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

Địa chỉ nhà riêng:  

Quốc gia đang cư trú:  Quốc tịch:  Ngày sinh:  

Thời gian cư trú tại Việt Nam:  Tình trạng cư trú:  Cư trú  Không cư trú 

Tình trạng hôn nhân:  Kết hôn  Độc thân  Khác Giới tính:   Nam  Nữ  

Số điện thoại di động:  Địa chỉ email:  Điện thoại nhà riêng:  

Cơ quan công tác:  

Địa chỉ cơ quan:  

Nghề nghiệp:  Điện thoại cơ quan:  Số Fax:  

Nếu trên 2 chủ tài khoản, vui lòng điền thêm Đơn mở tài khoản 

 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÀI KHOẢN 

CHI TIẾT TÀI KHOẢN GIAO DỊCH/TIẾT KIỆM  KHÔNG KỲ HẠN (Ghi chú: Các thông tin này áp dụng cho tất cả các tài khoản liệt kê trong văn 
bản này ) 

Tên tài khoản:   

Phương thức điều 
hành tài khoản: 

 Một chữ ký   Đồng chữ ký (Ghi chú: Phải sử dụng phương thức điều hành tài khoản là “Một chữ ký” nếu tài khoản đồng sở 
hữu được kết nối với thẻ ANZ Visa Ghi Nợ và Dịch Vụ Ngân hàng Điện tử của ANZ) 

Địa chỉ thư tín (Ghi chú: Yêu cầu báo cáo tài khoản (nếu yêu cầu) và các thư tín khác sẽ được gửi tới địa chỉ này  

 Địa chỉ nhà riêng             Địa chỉ cơ quan                  Địa chỉ khác:   

STT Số tài khoản Loại tài khoản Loại tiền Phương thức 
điều hành tài 
khoản 

Chu kỳ nhận báo 
cáo tài khoản 

Yêu cầu Giấy 
báo nợ / báo có 

Số lượng sổ séc 

1        

2        

(Ghi chú: Mỗi sổ séc gồm 20 tờ. Sổ séc sẽ được hủy sau 3 tháng nếu khách hàng không đến nhận kể từ ngày phát hành sổ séc. Ngân hàng sẽ không hoàn trả bất cứ khoản phí 
nào mà khách hàng đã thanh toán liên quan đến việc phát hành sổ séc bị hủy bỏ. 

 

CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1 - TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN  TIỀN GỬI TIẾT KIỆM   

Số tài khoản:   Loại tiền tệ:  Lãi suất:  Kỳ hạn  

Tiền gốc:  Ngày đáo hạn:   Phương thức điều 
hành tài khoản 

 

a. Phương thức gửi tiền:  Tiền mặt  Chuyển từ tài khoản tại ANZ Tên tài khoản:  

  Số tài khoản:  

b. Phương thức trả lãi:  Cuối kỳ  Hàng tháng và chuyển tiền lãi vào tài 
khoản tại ANZ (*)  

Tên tài khoản:  
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  Số tài khoản:  

 Tái tục (Chỉ trên tiền gốc) / Tiền lãi được chuyển 
vào tài khoản : 

Tên tài khoản:  

 Số tài khoản:  

 Chuyển cả gốc và lãi vào tài khoản tại ANZ: Tên tài khoản:  

c. Chỉ thị khi đáo hạn (**) 

 

 Số tài khoản:  

CHI TIẾT TÀI KHOẢN 2 – TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN  TIỀN GỬI TIẾT KIỆM   

Số tài khoản:   Loại tiền tệ:  Lãi suất:  Kỳ hạn  

Tiền gốc:  Ngày đáo hạn:   Phương thức điều 
hành tài khoản 

 

a. Phương thức gửi tiền:  Tiền mặt  Chuyển từ tài khoản tại ANZ, chi tiết: Tên tài khoản:  

  Số tài khoản:  

b. Phương thức trả lãi:  Cuối kỳ  Hàng ehang và chuyển tiền lãi vào tài 
khoản tại ANZ (*)  

Tên tài khoản:  

  Số tài khoản:  

 Tái tục (Chỉ trên tiền gốc) / Tiền lãi được chuyển 
vào tài khoản : 

Tên tài khoản:  

 Số tài khoản:  

 Chuyển cả gốc và lãi vào tài khoản tại ANZ: Tên tài khoản:  

c. Chỉ thị khi đáo hạn  (**) 

 

 Số tài khoản:  
(*) Ghi chú: Dành riêng cho Tài khoản Việt Nam đồng, Tài khoản dùng để nhận tiền lãi phải là tài khoản giao dịch hoặc tài khoản tiền gửi không kỳ hạn)  
(**) Ghi chú: Tiền gửi sẽ được tái tục trên cả tiền gốc và lãi theo loại kỳ hạn đang áp dụng và với lãi suất tại thời điểm tái tục, trừ khi được chỉ thị theo một trong các lựa chọn 
dưới đây) 
III. THẺ ANZ VISA GHI NỢ 

Tên chủ thẻ 1  

Tên chủ thẻ 2  

Đề nghị kết nối thẻ ANZ Visa Ghi Nợ của tôi/chúng tôi với tài khoản sau: 

Số tài khoản 1:  Loại tài khoản:  Loại tiền:  

Số tài khoản 2:  Loại tài khoản:  Loại tiền:  

Phí thẻ thường niên:   Theo biểu phí hiện hành   Chương trình ưu đãi AEP   Chương trình ưu đãi SBP  Chương trình ưu đãi SBP AEP 

  Chương trình ưu đãi ANZ Staff  Chương trình ưu đãi cho công ty khác  Chương trình ưu đãi khác 

Ghi nợ tài khoản sô:   Miêu tả chi tiết:   

Hạn mức chi tiêu hàng ngày tại 
POS:  

 Mặc định (Khách hàng chuẩn: 50.000.000 đồng Việt Nam/ngày  / Khách hàng dịch vụ Ưu tiên SPB: 200.000.000 
đồng Việt Nam/ngày 

  Hạn mức yêu cầu:   VND / ngày 

Phương thức nhận thẻ  Tại chi nhánh / Phòng giao dịch:  

  Bằng thư tín đến địa chỉ nhà riêng  

  Bằng thư tín đến địa chỉ khác tại:  

Số điện thoại:  Số CMND/Hộ chiếu:  Địa chỉ thư:   

(Ghi chú: Thẻ sẽ được hủy sau 03 tháng kể từ ngày phát hành thẻ nếu quý khách không đến nhận hoặc thẻ không chuyển đến được địa chỉ cung cấp 
của quý khách và phí thường niên sẽ không đuợc hoàn trả) 

  

IV. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

 Yêu cầu sử dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Internet của ANZ  

(Ghi chú: Bắt buộc) 

 

Chủ tài khoản 1  Số user ID hiện tại (nếu có)  Mã bảo mật  

Chủ tài khoản 2  Số user ID hiện tại (nếu có)  Mã bảo mật  

 Kết nối tất cả tài khoản ANZ  

Số tài khoản 1:  Cấp độ truy cập   

Số tài khoản 2:  Cấp độ truy cập   

Thiết bị bảo mật:  Có   Không Mã số Token:  

Phí token:  Có  Không Ghi nợ tài khoản số:  

(Ghi chú: Việc sử dụng thiết bị bảo mật và các nghĩa vụ liên quan đến thiết bị bảo mật được mô tả trong Điều Khoản và Điều Kiện của Dịch Vụ Ngân Hàng 
Internet của ANZ và Hướng dẫn sử dụng Thiết bị bảo mật) 

 Hạn mức mặc định (USD 10,000)  Hạn mức hàng ngày yêu cầu:                                        USD   

Hạn mức hàng ngày được yêu cầu không được vượt quá Hạn mức Hàng ngày tối đa do ANZ quyết định tùy từng thời điểm. ANZ bảo lưu quyền cấp cho 
khách hàng Hạn mức hàng ngày được yêu cầu hay không, theo toàn quyền quyết định của ANZ (Hạn mức được quy ra USD)  

 Yêu cầu dịch vụ truy vấn tài khoản qua điện thoại 

Mã bảo mật:  (Ghi chú: Mã bảo mật này được dùng cho tất cả các Phương Thức Ngân Hàng Điện Tử/Dịch Vụ) 
 

 



ANZ Bank (Vietnam) Limited Page 3 of 3 

V. NGƯỜI LIÊN HỆ KHI CHỦ TÀI KHOẢN CHẾT HOẶC MẤT TÍCH 

Danh xưng:   Họ và tên:  

Địa chỉ nhà riêng:  Địa chỉ email:  

Số điện thoại cá 
nhân 

 Số điện thoại 
gia đình:  

 Số điện thoại 
cơ quan: 

 Số Fax:  

 

THỎA THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

 
Bằng việc ký tên dưới đây, tôi/chúng tôi công nhận và đồng ý rằng: 
 

(1) Tôi/Chúng tôi đã được cấp bản sao các Điều khoản và Điều kiện Chung Ngân hàng ANZ – Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ và Các Điều khoản và Điều 
điều kiện của ANZ Internet Banking tại thời điểm lập yêu cầu mở tài khoản này; 

(2) Tôi/Chúng tôi sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Chung Ngân hàng ANZ – Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ và Các Điều khoản và Điều 
điều kiện của ANZ Internet Banking và công nhận rằng Tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản và điều kiện đó; 

(3) Tôi/Chúng tôi cam đoan rằng Tôi/chúng tôi trên 18 tuổi và công nhận rằng ANZ có quyền chấm dứt ngay lập tức việc mở và sử dụng tài khoản 
của Tôi/chúng tôi trong trường hợp việc mở tài khoản này được cung cấp nhầm lẫn cho một người dưới 18 tuổi; 

(4) Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng nội dung của Yêu cầu mở tài khoản này là chân thực và chính xác và chữ ký của Tôi/chúng tôi dưới đây chứng tỏ rằng 
Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý với mọi vấn đề nêu trong đơn đăng ký này; 

(5) Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng bất kỳ thông tin liên lạc hoặc Chỉ Thị mà tôi/chúng tôi cung cấp cho ANZ thông qua các Phương Thức Ngân Hàng Điện 
Tử (bao gồm nhưng không giới hạn đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng ANZ số 18001559) sẽ ràng buộc tôi/chúng tôi. 

(6) Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng Yêu cầu mở tài khoản này cùng với các Điều khoản và Điều kiện Chung Ngân hàng ANZ – Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ 
và Các Điều khoản và Điều điều kiện của ANZ Internet Banking tạo thành hợp đồng giữa ANZ và Tôi/chúng tôi về mở và sử dụng tài khoản và 
các dịch vụ khác tại ANZ. 

(7) Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng ANZ có thể sẽ thu thập và sử dụng một số thông tin của Tôi/chúng tôi, bao gồm các chi tiết về giao dịch của 
Tôi/chúng tôi, số dư tài khoản của Tôi/chúng tôi, điều kiện tài chính của Tôi/chúng tôi và quan hệ của Tôi/chúng tôi với các Ngân hàng khác đang 
họat động tại Việt Nam cho mục đích chấm điểm phân hạng tín dụng hoặc cung cấp các dịch vụ của Ngân hàng ANZ cho Tôi/chúng tôi.  

 
DÀNH RIÊNG CHO TÀI KHOẢN ĐỒNG SỞ HỮU 

 

Tôi/Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đồng ý rằng chữ ký của bất kỳ ai trong chúng tôi về hoặc liên quan về bât kỳ vấn đề gì đối với tài khoản 
đồng sở hữu sẽ ràng buộc (các) đồng chủ tài khoản khác và cấu thành một ủy quyền rõ ràng cho mỗi đồng chủ tài khoản được toàn quyền thực hiện 
bất kỳ giao dịch nào trên tài khoản đồng sở hữu bằng cách đưa ra các chỉ thị cho Ngân hàng và các chị thị khác điều hành tài khoản đồng sở hữu bao 
gồm nhưng không giới hạn thông báo thay đổi thông tin tại đơn này mà không cần chữ ký của người đồng sở hữu tài khoản còn lại. Chúng tôi đã đọc 
và hiểu rõ các quy định liên quan đến tài khoản đồng sở hữu tại các Điều khoản và Điều kiện Chung Ngân hàng ANZ – Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ của 
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên ANZ (Việt Nam) và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện ngày.  

 
Tôi, đồng chủ sở hữu tài khoản, xác nhận đồng ý với các điều khoản trên: 
 
 
 
 
--------------------------------------------  
 

 
Tôi/Chúng tôi đồng ý xem chữ ký dưới đây là chữ ký mẫu cho việc điều hành tài khoản 

 

Chữ ký khách hàng 1 CIF (dành cho NH):  Chữ ký khách hàng 2 CIF (dành cho NH):  

 

  

 

 

 

 

 

  

Tên khách hàng:  Tên khách hàng:  
 
 
Ngân hàng TNHH ANZ (Việt Nam) (“ANZ”) là một pháp nhân tách biệt đối với Tập đoàn Ngân hàng TNHH Australia và New Zealand 
(“ANZBGL”). ANZ không phải là một định chế được phép nhận tiền gửi theo quy định của luật pháp Australia. Tiền gửi hoặc các tài sản 
nợ khác tại ANZ không phải là các khoản tiền gửi hoặc tài sản nợ khác của ANZBGL và ANZBGL không đảm bảo các nghĩa vụ của ANZ. 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

Ngày mở tài khoản Mã số phân loại khách hàng  Mã AEP   

    

Kiểm tra World-check bởi Người mở tài khoản Người nhập dữ liệu Người duyệt 

    

 


