
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG TPBANK
KIÊM HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG THẺ

VUI LÒNG CHỌN LOẠI THẺ TÍN DỤNG MÀ QUÝ KHÁCH MUỐN ĐĂNG KÝ

I. THÔNG TIN CHỦ THẺ CHÍNH

II. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP (OCCUPATION)

Thẻ tín dụng tín chấpThẻ tín dụng thế chấp

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục ở dưới đây để chúng tôi phục vụ Quý khách tốt nhất. Các mục đánh dấu * là thông tin bắt buộc cung cấp.

Thẻ tín dụng TPBank Visa 

Loại thẻ

Trường hợp Quý khách không được cấp thẻ tín dụng như yêu cầu, TPBank sẽ cấp cho Quý khách một thẻ khác nếu Quý khách đủ tiêu chuẩn

Họ và tên mẹ của Chủ thẻ hoặc Tên trường tiểu học của Chủ thẻ (để xác minh Chủ thẻ) *

Loại phát hành

Hạn mức đề nghị VND *

Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone – TPBank Visa Platinum

Chuẩn

Thẻ tín dụng TPBank Visa FreeGo 

Club PrivéThẻ tín dụng TPBank World MasterCard Golf Privé

PlatinumVàng

Hạng Hội viên Kết nối dài lâu (KNDL)

Số Hội viên KNDL

Có

Thời hạn Hội viên KNDL Từ ngày

Titan

Không

Phát hành mới Phát hành thay thế do hết hạn

Vàng Kim Cương

Đến ngày

Năm Tháng

Thông tin liên lạc

Địa chỉ thường trú *

Địa chỉ nơi ở hiện tại (nếu khác địa chỉ thường trú) *

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trả thẻ *

Thời gian ở địa chỉ cư trú hiện tại *

Điện thoại nhà riêng (nếu có) * Điện thoại di động *

Địa chỉ email *

Số người phụ thuộc * Số con

Họ và tên * 

Tên in trên thẻ (phải tương tự như CMND/Hộ chiếu, không quá 19 ký tự kể cả khoảng trắng) * 

Quốc tịch * Ngày sinh * Giới tính * 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu * 

Thời gian còn lại ở Việt Nam (dành cho người nước ngoài) * 

Trình độ học vấn * 

Ngày cấp * 

Năm Tháng

Nơi cấp * 

Thông tin cá nhân

Nam Nữ

Trung học
Cao Đẳng

Khác, xin ghi rõĐại học
Sau Đại học

Tình trạng hôn nhân * Đã kết hônĐộc thân 
Góa

Khác (xin ghi rõ)
Ly hôn / Ly thân

Hình thức sở hữu nhà * Nhà bố mẹNhà riêng

Mua trả góp

Khác, xin ghi rõNhà thuê

Nhà công ty

Năm ThángThời gian làm việc *

Địa chỉ cơ quan * 

Tên công ty hiện tại *

Điện thoại Cơ quan *

ThángLoại hợp đồng * Có thời hạn Không xác định thời hạn

Trang 1/4

Signature

Mẫu B Mẫu DMẫu CMẫu A
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III. THÔNG TIN GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN (YÊU CẦU BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀN THÔNG TIN VỢ/CHỒNG NẾU ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH)

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank. 

IV. THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Địa chỉ công ty * 

Chức vụ hiện nay * 

  

Tên công ty hiện tại *

 

Địa chỉ * 

Tên công ty trước đây *

Nếu thời gian làm việc tại công ty hiện tại ít hơn 1 năm

Họ và tên vợ/chồng/người thân 1 *

Địa chỉ thường trú (nếu khác địa chỉ thường trú của chủ thẻ chính) *

 

Tình trạng việc làm * Chủ doanh nghiệpToàn thời gian
Bán thời gian Khác, xin ghi rõ

Loại hình doanh nghiệp * Sở hữu nhà nước Cổ phần
Tư nhân/Hộ kinh doanh cá thể

Hành chính, sự nghiệp nhà nước
Công ty nước ngoài/liên doanh TNHH trong nước

Lực lượng vũ trang
Khác, xin ghi rõ

Hình thức nhận lương * Tiền mặt Chuyển khoản qua Ngân hàng (xin ghi rõ)

Quan hệ * Vợ/Chồng Con Khác, xin ghi rõ

Quan hệ * Vợ/Chồng Con Khác, xin ghi rõ

Thu nhập hàng tháng

Tiền thưởng, phụ cấp hàng tháng

Các khoản thu nhập khác

Tổng cộng

Mô tả thu nhập khác

Chi tiết thu nhập hàng tháng *

Trang 2/4

Điện thoại di động *

Điện thoại di động *

Họ và tên người thân 2 *

Địa chỉ nhà riêng * 

 

Quan hệ Vợ/Chồng Con Khác, xin ghi rõ

Điện thoại di động 

Họ và tên người thân 3 

Địa chỉ nhà riêng 

Ngân hàng/Tổ chức tài chính

Loại khoản vay (tín chấp, thế chấp)

Số tiền vay (VND)

Số dư nợ hiện tại (VND)

Khoản trả góp hàng tháng (VND)

Thông tin các khoản vay tại Ngân hàng khác * Không có Có, cung cấp chi tiết bên dưới

Thông tin các thẻ tín dụng tại Ngân hàng khác * Không có Có, cung cấp chi tiết bên dưới

Ngân hàng

Hạng thẻ

Hạn mức tín dụng

Số dư nợ hiện tại (VND)

Mở thẻ từ

V. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM (NẾU CÓ)

Tên chủ sở hữu: Số tiền:

Loại tiền: Tại Ngân hàng:

Kỳ hạn gửi: Ngày đến hạn:

Tài sản bảo đảm khác (xin ghi rõ)

Sổ tiết kiệm -

-

-

Mã số:

Tiền gửi tiết kiệm Mã số:

Tiết kiệm điện tử Mã số:
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Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank. 

Tên in trên thẻ (phải tương tự như CMND/Hộ chiếu, không quá 19 ký tự kể cả khoảng trắng) * 

Quan hệ với Chủ thẻ chính * 

Quốc tịch * Ngày sinh * Giới tính * 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu * Ngày cấp * Nơi cấp * 

Nam Nữ

VI. ĐĂNG KÝ THẺ PHỤ (Nếu không đăng ký vui lòng gạch bỏ phần này)

Họ và tên Chủ thẻ phụ 1 *

Điện thoại di động *

Hạn mức tín dụng đề nghị * 

Loại thẻ tín dụng đề nghị * 

Địa chỉ email * 

Bằng hạn mức được cấp cho thẻ chính

Thẻ tín dụng TPBank Visa

Thẻ tín dụng TPBank World MasterCard

Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Mobifone - TPBank Visa PlatinumHạng Chuẩn

Vợ/Chồng Con Khác, xin ghi rõ

Khác, đề nghị ghi cụ thể

Trang 3/4

Bất cứ khi nào cũng có thể thay đổi tính năng và hạn mức thanh toán trên internet bằng cách gọi Hotline, truy cập eBank của Ngân hàng
hoặc tới các điểm giao dịch gần nhất của Ngân hàng

 

VII. ĐĂNG KÝ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG

Họ và tên mẹ  của Chủ thẻ hoặc Tên trường tiểu học của Chủ thẻ (để xác minh Chủ thẻ) *

Vợ/Chồng Con Khác, xin ghi rõQuan hệ với Chủ thẻ chính * 

Quốc tịch * Ngày sinh * Giới tính * 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu * Ngày cấp * Nơi cấp * 

Nam Nữ

Điện thoại di động *

Hạn mức tín dụng đề nghị * 

Địa chỉ email *

Họ và tên mẹ  của Chủ thẻ hoặc Tên trường tiểu học của Chủ thẻ (để xác minh Chủ thẻ) *

Bằng hạn mức được cấp cho thẻ chính Khác, đề nghị ghi cụ thể

Tên in trên thẻ (phải tương tự như CMND/Hộ chiếu, không quá 19 ký tự kể cả khoảng trắng) * 

Họ và tên Chủ thẻ phụ 2 *

VIII. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THẺ TRÊN INTERNET

Chữ ký và họ tên Chủ thẻ chính

(1) Hàng tháng Ngân hàng sẽ trích nợ số tiền tối thiểu trên sao kê từ tài khoản của Quý
khách, số tiền còn lại chưa thanh toán sẽ chịu lãi suất theo quy định của Ngân hàng.

(1)

Chữ ký và họ tên Chủ thẻ chính

Số tài khoản tại TPBank * 

Tỉ lệ thanh toán *  

Thanh toán tối thiểu

Thanh toán toàn bộ

Hạn mức lựa chọn
10.000.000đ/ngày

20.000.000đ/ngày

30.000.000đ/ngày 150.000.000đ/ngày
Đóng tính năngKhác, xin ghi rõ

50.000.000đ/ngày

100.000.000đ/ngày

Tôi/Chúng tôi đồng ý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
mọi rủi ro (nếu có phát sinh) liên quan đến các giao dịch 
thực hiện bằng Thẻ qua Internet. 

Nhằm tạo thuận lợi cho Quý Khách, Ngân hàng mặc định cung cấp tính năng sử dụng thẻ trên Internet cho Quý Khách, với hạn mức thanh toán trong chu kỳ bằng

 

hạn 
mức tín dụng thẻ, hạn mức mỗi giao dịch thanh toán bằng hạn mức thanh toán trong ngày và hạn mức tối đa không quá 200.000.000đ/ngày. Trường hợp có nhu

 

cầu 
khác vui lòng tích chọn bên dưới

Vui lòng thanh toán tự động theo tỷ lệ thanh toán Tôi/chúng tôi đã đăng ký đối với các 
khoản nợ thẻ tín dụng trên sao kê của tôi/chúng tôi. Tôi/Chúng tôi đồng ý để TPBank tự 
động trích nợ tài khoản của Tôi/Chúng tôi tại TPBank vào ngày đến hạn thanh toán trên sao 
kê theo quy định của Ngân hàng

Hạng Vàng Hạng Platinum

Loại thẻ tín dụng đề nghị * 

 

XI. NHẬN THÔNG TIN

Tôi biết đến thẻ tín dụng

của TPBank qua (các) kênh
Chi nhánh TPBank

Báo/Tạp chí/Newspaper

Bạn bè và người thân

Quảng cáo ngoài trờiTruyền hình

Internet

Radio Khác (xin ghi rõ)

Club Privé Golf Privé Thẻ tín dụng TPBank Visa FreeGo Mẫu B Mẫu DMẫu CMẫu A

Thẻ tín dụng TPBank Visa

Thẻ tín dụng TPBank World MasterCard

Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Mobifone - TPBank Visa PlatinumHạng Chuẩn Hạng Vàng Hạng Platinum

Club Privé Golf Privé Thẻ tín dụng TPBank Visa FreeGo Mẫu B Mẫu DMẫu CMẫu A
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Chữ ký Chủ thẻ chính Chữ ký Chủ thẻ phụ 1Vân tayngón trỏ trái Chữ ký Chủ thẻ phụ 2

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank.

/ /

1. Tiếp nhận hồ sơ

Kênh bán hàng

Tên Đơn vị tiếp nhận

Tại chi nhánh

Bán trực tiếp
Khác (ghi rõ)

Ngân hàng cao cấp
Bán hàng qua Điện thoại (Telesales)

Thông tin Khách hàng tại Ngân hàng

Dịch vụ khách hàng TP Bank

Số CIF

Họ và tên

Số TKTT

Số TK chuyên thu

Phân loại chương trình phát hành thẻ (1)

Phê duyệt thông thường, mã

Phê duyệt trước, mã

Ngoại lệ, mã

Khác (ghi rõ)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

X. XÁC NHẬN

2. Xác thực hồ sơ tại ĐVKD (Hồ sơ phê duyệt tại Tái Thẩm Định) 3. Phê duyệt tại ĐVKD (Hồ sơ phê duyệt tại ĐVKD)

Người giới thiệu

Mã chương trình ưu đãi (2)

Mã tệp

Mã ưu đãi thẻ phụ

Thông tin liên hệ CV bán hàng

Chữ kýEmail

Họ và tên Miscode CBBH

ĐTDĐ Ngày nhận hồ sơ

Chữ kýEmail

Chấp thuận Hạn mức đề xuất
Loại thẻ đề xuất

Từ chối (ghi rõ lý do)

Phê duyệt bởi GĐ Chi Nhánh / Lãnh đạo ĐVKD

/ /Họ và tên

Chức vụ

Ngày

Chữ ký

/ /Họ và tên

Chức vụ

Ngày

Chữ ký

Xác thực bởi Trưởng nhóm BH / Trưởng BP / Trưởng phòng KHCN

/ /Họ và tên

Chức vụ

Ngày

Chữ ký

/ /Họ và tên

Chức vụ

Ngày

Chữ ký

Xác thực bởi GĐ Chi nhánh / Lãnh đạo ĐVKD

Kiểm duyệt bởi Trưởng nhóm BH / Trưởng BP / Trưởng phòng KHCN

Họ và tên

Vân tay ngón trỏ phải

Ngày

Họ và tên

Ngày

Họ và tên

Ngày

Trang 4/4

1.  Tôi/Chúng tôi xác nhận những thông tin trên Đơn đề nghị phát hành thẻ tín dụng TPBank kiêm hợp đồng sử dụng thẻ (“Đơn đề nghị”) là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm về các tài liệu, thông tin đã cung cấp.

2.  Bằng việc ký tên dưới đây, Chúng tôi/ Tôi xác nhận rằng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các nội dung của Bản điều kiện, điều khoản phát hành và sử dụng thẻ tín dụng Quốc 
tế của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“Điều kiện Điều khoản”) được công bố trên website www.tpb.vn có hiệu lực tại thời điểm Tôi/Chúng Tôi ký Đơn đề nghị này - là một phần 
không tách rời của Đơn đề nghị này, tạo thành một Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế giữa Tôi/Chúng tôi và Ngân hàng (“Hợp đồng”) và có hiệu lực kể từ 
ngày được Ngân hàng xác nhận, đóng dấu dưới đây. Tôi/Chúng tôi xác nhận đồng ý rằng Ngân hàng có quyền sửa đổi, bổ sung Điều kiện Điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào 
và thực hiện thông báo cho chúng tôi theo cách mà Ngân hàng cho là phù hợp và các nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ có giá trị ràng buộc Tôi/Chúng tôi nếu Tôi/Chúng tôi tiếp 
tục sử dụng thẻ sau thời điểm việc sửa đổi, bổ sung có hiệu lực.

3.  Tôi/Chúng tôi đã được tư vấn và hiểu rõ các điều kiện, điều khoản về Quy định và Quyền lợi, chính sách ưu đãi dành cho Hội viên TPBank Premier Banking, Tôi/Chúng tôi 
chấp thuận và xác nhận tham gia trở thành hội viên   KHCC của TPBank Prermier Banking nếu đủ điều kiện theo quy định của TPBank.

4.  Tôi/Chúng tôi xác nhận đồng ý và chịu sự ràng buộc đầy đủ bởi toàn bộ nội dung của Bản Điều khoản và Điều kiện của Chương trình trả góp 0% Lãi suất được TPBank áp 
dụng cho Sản phẩm và giao dịch thẻ tín dụng trả góp nếu Tôi/Chúng tôi tham gia Chương trình này.

5. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch thẻ phát sinh bao gồm các khoản phí phát sinh theo quy định của TPBank liên quan đến việc sử dụng 
thẻ theo Hợp Đồng.

6. Chữ ký dưới đây đồng thời sẽ là chữ ký mẫu của Tôi/Chúng tôi dùng cho tất cả các giao dịch thẻ của Tôi/ Chúng tôi.

7. Tôi/Chúng tôi đồng ý sử dụng hình thức nhận Mã số xác định Chủ Thẻ (gọi tắt là PIN) qua tin nhắn SMS.
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