
      ANZ Internet Banking Business Security Device Registration 
     Đơn đăng ký Thiết bị bảo mật ANZ Internet Banking    
                                                                         Dành cho Doanh nghiệp  

 

 

Name of entity/ Tên Pháp nhân  

 

Customer Number – CIF (If known) /  Số hiệu khách hàng – CIF (Nếu biết) :    

Request for Security Device Option (for all Authorized Users)  
Đăng ký sử dụng Thiết Bị Bảo Mật (áp dụng cho toàn bộ Người dùng Ủy quyền) � 
 
Notes / Lưu ý:  
 
- The security devices will be couriered to IB users in person with your registered 

company address. Please visit www.anz.com/vietnam or call your Relationship Manager. 
- The use of the Security Device and your obligations relating to the Security Device are 

provided in the ANZ Internet Banking Terms and Conditions and the Security Device 
User Guide 

 
- Thiết bị bảo mật sẽ được gửi tới từng người sử dụng Internet Banking theo địa chỉ đã 

được đăng ký của quý công ty. Xin vui lòng truy cập www.anz.com/vietnam hay liên hệ 
trưởng phòng Quan hệ khách hàng của công ty. 

- Việc sử dụng Thiết bị bảo mật và các nghĩa vụ của bạn liên quan đến Thiết bị bảo mật 
được mô tả trong Điều khoản điều kiện của dịch vụ ngân hàng trực tuyến ANZ và Hướng 
dẫn sử dụng Thiết bị bảo mật.  

 
Acknowledgment and Undertaking / Xác nhận và Cam kết: 
- By signing below, I hereby agree to be bound by Internet Banking Terms and Conditions 

which is applied for Internet Banking when using Security Device. 
- I hereby acknowledge the registration for use of Security device and accept the fee of 

200,000 VND (or 10 USD) per a security device with expiry date is 31/01/2017 
- Với việc nộp Đơn đăng ký này cho Ngân hàng ANZ, tôi đã đồng ý với và chịu ràng buộc 

bởi bản các Điều kiện và Điều khoản áp dụng cho Internet Banking khi sử dụng Thiết bị 
bảo mật. 

- Tôi xác nhận đăng ký sử dụng Thiết bị bảo mật và chấp nhận biểu phí 200,000 VND 
(hoặc 10 USD) có thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/01/2017. 

 
Account Holder Signature & Stamp / Chủ tài khoản ký và đóng dấu 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
Name / Họ Tên:  
Ngày Tháng Năm / Date:  
 

For ANZ Internal Use Only /Dùng cho nội bộ ngân hàng 

 

Date received  
 

Actioned by 
 

Date actioned  
 

Checked by 
 

    

 
 


