ĐƠN XÁC LẬP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
(Áp dụng cho sản phẩm Vay Tiêu Dùng Cá Nhân)
Vui lòng điền bằng chữ “IN HOA” và điền thông tin vào những ô trống thích hợp. Trong đơn này, “Ngân
Hàng” có nghĩa là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), và bao gồm tất cả
các chi nhánh của Ngân Hàng.
Trước khi ký đơn này, vui lòng đọc kỹ Các Điều Khoản & Điều Kiện Chung, Các Điều Khoản & Điều Kiện
Khoản Vay Tiêu Dùng Cá Nhân và điều khoản áp dụng khác được quy định tại phần F và G. Xác Nhận
Của Khách Hàng.
A. THÔNG TIN CHUNG
Tiền tệ
Khách hàng đã có tài khoản tại Standard Chartered:
Số tài khoản
Yêu cầu Ngân hàng mở tài khoản mới:
Loại tài khoản muốn đăng ký

Power $aver

VND

E$aver

VND

Phương thức điều hành tài khoản: Cá nhân đứng tên
B. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Thông tin chung về cá nhân
Danh xưng:

Ông

Bà

Cô

Giới tính

Nam

Nữ

Họ và Tên: ...........................................................................................................................................
Ngày sinh:............./.............../................ Nơi Sinh:..............................................................................
..............................................................................................................................................................
Quốc tịch:.................................................................... Đa Quốc tịch
CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

Có

Không

(Nếu có, vui lòng cung cấp chi tiết trong phiếu thông tin bổ sung)

Cấp ngày:.................................................... Nơi cấp:

Cục trưởng Cục CS quản lý HC về TTXH
Khác: ........................... (vui lòng ghi rõ)
Trang 1/11

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu trước đây (nếu có): .....................................................
..............................................................................................................................................................
Số thị thực/ thẻ tạm trú:.......................................................................................................................
Thời gian có hiệu lực từ ngày:........./......../..........đến ngày:......../......./.........
Địa chỉ cư trú hiện tại ở Việt Nam: Số nhà & tên đường ....................................................................
Phường .....................................Quận .......................................... Thành phố ....................................
Tỉnh ............................................Thời gian cư trú ........................
Địa chỉ thường trú: Số nhà & tên đường ....................................... Phường ......................................
(như trên hộ khẩu/hộ chiếu)

Quận .......................................... Thành phố ......................................... Tỉnh .....................................
Điện thoại nhà

-

ĐT Văn Phòng

-

1. Mã số nội bộ: ......................................................
2. Người xác nhận thông tin và chức vụ: ...........................................................................................
Di Động:

(Mã quốc gia)

Địa chỉ thư điện tử (cho mục đích liên lạc với ngân hàng):

Tình trạng hôn nhân:

Độc thân

Đã kết hôn

Ly hôn

Trình độ học vấn:

Trung học

Cao đẳng/ Đại học

Tình trạng cư trú:

Người cư trú

Người không cư trú

Số người phụ thuộc:.......
Sau đại học
Thời gian khách hàng ở
Việt Nam .............................

(dành cho Khách hàng mở tài khoản cá nhân)

Lưu ý: Khách hàng phải thông báo cho Ngân Hàng bất cứ thay đổi nào về tình trạng cư trú của mình
2. Địa chỉ nhận thư
Địa chỉ nhận thư:

Nơi ở hiện nay

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ công ty

C. THÔNG TIN KHOẢN VAY TIÊU DÙNG
1. Khoản vay
Khoản vay yêu cầu (VND): Bằng số: VNĐ............................................................................................
Thời hạn vay (tháng):

12

24

36

48

60

Khác (vui lòng ghi rõ): ..........................................................................................................................
Ngày thanh toán hàng tháng:

05

10

15

25
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2.Thông tin nghề nghiệp
Loại hình tuyển dụng:

Nhân viên chính thức

Nhân viên hợp đồng

Tự doanh

Khác..................................................................
Ngành kinh doanh:

Xây dựng

Thực phẩm

Vận chuyển

May mặc

Tài chính/Ngân hàng

Bất động sản

Viễn thông

Ngành nghề khác
............................................

Địa chỉ nơi làm việc hiện tại: ...............................................................................................................
Chức vụ hiện tại:

Nhân viên

Trưởng nhóm/Giám sát viên

Giám đốc cấp cao

Giám đốc công ty

Trưởng phòng
Khác, Vui lòng nêu rõ:
....................................

Phòng Ban: ..........................................................................................................................................
Loại hình hợp đồng:

Có thời hạn........năm........tháng

Không thời hạn

Mã Số Thuế Công Ty:
Số thẻ bảo hiểm y tế/Sổ bảo hiểm nếu có:
Thâm niên trong công ty hiện tại: ........năm.......tháng
Công ty làm việc trước đây:.................................................................................................................
Vị trí nắm giữ...................................................................thời gian làm việc:..........năm..............tháng
Địa chỉ thư điện tử nơi làm việc – Cho mục đích xét duyệt hồ sơ. Vui lòng điền vào mẫu đơn bằng
chữ IN HOA

3. Thông tin thu nhập
Tổng thu nhập sau khi khấu trừ hàng tháng .......................................................................................
Ngày nhận lương hàng tháng: .............................................................................................................
Thu nhập hàng tháng: Lương cơ bản: ................................................................................................
4. Các khoản nghĩa vụ vay và thẻ tín dụng hiện hữu
Chứng từ bổ sung 1: ...........................................................................................................................
Chứng từ bổ sung 2: ...........................................................................................................................
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Nghĩa vụ vay/
Thẻ tín dụng

Ngân hàng/Tổ chức Khoản phải trả hàng
tín dụng
tháng đối với khoản
vay

Hạn mức với
thẻ tín dụng

Đồng ý đóng
khoản vay/thẻ
tín dụng
Y.Có N.Không

5. Thông tin người tham chiếu
Người thân (cha/mẹ, vợ/chồng,
anh/chị/em, con)

Người liên hệ trong trường hợp
khẩn cấp (Không sống cùng địa chỉ
với Khách hàng)

Họ và tên
Mối quan hệ

Địa chỉ nhà
Điện thoại nhà/
ĐT văn phòng
Điện thoại di động
6. Thông tin về Bảo hiểm Nhân Thọ Tín Dụng
Quý khách có đồng ý mua gói bảo hiểm Nhân Thọ Tín Dụng cho Khoản Vay Tiêu Dùng Cá Nhân
Có (vui lòng điền vào Đơn Mua Bảo Hiểm đính kèm và chọn cách đóng phí bảo hiểm dưới đây)
Không (vui lòng điền mục tiếp theo)
Cộng dồn chung với khoản vay
Tôi ủy quyền cho Ngân Hàng trích khoản phí Bảo hiểm Nhân Thọ Tín Dụng từ khoản vay được
duyệt và chuyển trả cho Prudential
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D. ĐĂNG KÝ THẺ NGÂN HÀNG
1. Đối với Chủ tài khoản chính
Thẻ ghi nợ Visa

Thẻ Visa Platinum
(có phí thường niên)

Thẻ ATM Smartlink
(miễn phí phát hành cho khách hàng chuyển lương)

Thẻ Priority Platinum

Tài khoản chính kết nối vào thẻ:

V

N

Đ

....................................................................................

Tài khoản khác kết nối vào thẻ:

V

N

Đ

...................................................................................

E. LƯU Ý QUAN TRỌNG
1. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến sẽ được tự động đăng ký cho mọi tài khoản. Riêng dịch vụ ngân hàng
qua tin nhắn sẽ được tự động đăng ký ch Chủ Tài Khoản Ưu Tiên.
Trường hợp Quý khách không muốn đăng ký Dịch vụ Ngân hàng điện tử và/hoặc Dịch vụ ngân hàng
qua tin nhắn, vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp dưới đây.
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn

2. Sao kê ngân hàng điện tử có thể tải trên trang Ngân hàng trực tuyến của Quý khách. Ngân Hàng có
thể gửi thư điện tử thông báo giao dịch thành công/không thành công qua địa chỉ thư điện tử đã
đăng ký.
F. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
Xác nhận chung:
1. Tôi/Chúng tôi cam kết rằng những thông tin khai trong Đơn Xác Lập Quan Hệ Khách Hàng này là thật,
chính xác và cập nhật nhất. Tôi/Chúng tôi theo đây cho phép Ngân Hàng được cập nhật thông tin trong
hệ thống của Ngân Hàng và áp dụng những thông tin này cho tất cả sản phẩm, dịch vụ mà tôi/chúng tôi
đang sử dụng tại Ngân Hàng trong trường hợp khoản vay được phê duyệt và giải ngân. Tôi/Chúng tôi
cam kết sẽ cập nhật thông tin với Ngân Hàng ngay khi có thay đổi và đồng ý rằng những thông tin
cập nhật đó sẽ có hiệu lực áp dụng và thay thế mọi thông tin mà tôi/chúng tôi đã cung cấp cho
Ngân Hàng trước đây.
2. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Ngân Hàng có thể từ chối hồ sơ của tôi/chúng tôi và sẽ thông báo việc từ chối
này bằng bất kỳ hình thức nào mà Ngân Hàng cho là phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn, thư
thông báo, thư điện tử, tin nhắn, điện thoại có ghi âm. Ngân Hàng có quyền lưu giữ lại tất cả những
giấy tờ có liên quan đã được tôi/chúng tôi nộp cho Ngân Hàng, bất kể hồ sơ của tôi/chúng tôi có được
chấp nhận hay không. Trường hợp Đơn Xác Lập Quan Hệ Khách Hàng không được chấp thuận bởi
Ngân Hàng, tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Ngân Hàng tiết lộ thông tin của tôi/chúng tôi tại đơn này
để đại lý, đối tác kinh doanh của Ngân Hàng liên lạc trực tiếp với tôi/chúng tôi qua mọi phương tiện để
giới thiệu sản phẩm của họ và tôi/chúng tôi đồng ý nhận quảng cáo/khuyến mại từ Ngân Hàng hoặc
đại lý/đối tác của Ngân Hàng.
3. Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với Các Điều Khoản & Điều Kiện Chung, Các Điều Khoản và
Điều Kiện Khoản Vay Tiêu Dùng Cá Nhân, và các điều khoản & điều kiện áp dụng khác (tất cả các
điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi bởi Ngân Hàng tùy từng thời điểm và được đăng
công khai tại trang web chính thức của Ngân Hàng, www.sc.com/vn). Tôi/chúng tôi đồng ý thêm rằng
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các điều kiện và điều khoản này, cùng với đơn đăng ký này, sẽ tạo thành hợp đồng mở và sử dụng
tài khoản thanh toán (có hiệu lực kể từ ngày tài khoản được mở) và hợp đồng vay giữa tôi/chúng tôi
và Ngân Hàng (có hiệu lực kể từ ngày ký đơn). Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ các điều kiện và
điều khoản này khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Ngân Hàng. Tôi/Chúng tôi chấp nhận sẽ chịu sự
ràng buộc của các sửa đổi các điều kiện và điều khoản theo như hợp đồng với Ngân Hàng.
Quý Khách có thể yêu cầu cung cấp bản in các điều khoản và điều kiện nêu trên tại bất kỳ chi nhánh
nào của Ngân Hàng.
Xác nhận đối với yêu cầu mở tài khoản:
4. Tôi/Chúng tôi chỉ định và ủy quyền cho Ngân Hàng chuyển tất cả thư tín, mã PIN/Thẻ của tôi/chúng tôi
đển địa chỉ nhận thư ghi tại mục B đơn mở tài khoản này.
5. Trong trường hợp tài khoản có nhiều hơn một Chủ Tài Khoản, thư tín, mã PIN/Thẻ sẽ được chuyển
đến địa chỉ nhận thư đăng ký tại đơn mở tài khoản này của Chủ Tài Khoản Chính. Việc gởi này được
xem như là đã gởi cho tất cả Chủ Tài Khoản.
6. Tôi/Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng sau khi gởi, Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro
mà tôi/chúng tôi có thể không nhận được mã PIN/Thẻ có thể bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba không
được ủy quyền nào khác.
Xác nhận đối với Khoản vay Tiêu Dùng Cá Nhân
7. Tôi/Chúng tôi cho phép Ngân Hàng thẩm tra thông tin về tôi/chúng tôi từ bất kỳ bên thứ ba và/ hoặc
từ cơ quan quản lý tín dụng. Việc này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho dù khoản vay không được chấp nhận.
8. Tôi/Chúng tôi khẳng định rằng tôi/chúng tôi không trong tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến
hạn tại thời điểm nộp đơn này.
9. Tôi/Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng những sản phẩm và dịch vụ được đăng ký/nộp cùng với hồ sơ vay
sẽ không được xử lý khi hồ sơ vay bị từ chối.
Vui lòng đánh dấu vào ô bên cạnh
Ngân Hàng.

nếu Khách Hàng không muốn nhận thông tin quảng cáo của

G. THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN VAY TIÊU DÙNG
G.
Dưới đây là những thông tin quan trọng về Khoản Vay Tiêu Dùng (“Khoản Vay”) của Quý Khách.
Đây là một phần không tách rời của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Khoản Vay Tiêu Dùng được đăng
công khai trên trang web của Ngân Hàng tại www.sc.com/vn/borrow/personal-loan/. Trong trường
hợp có sự khác biệt giữa phần này và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Khoản Vay Tiêu Dùng, phần
này sẽ ưu tiên điều chỉnh.
Khoản Vay:
1. Quý Khách đã đăng ký Khoản Vay với số tiền là .............................................................................
.................................................................... Đồng.
2. Lãi suất áp dụng đối Khoản Vay của Quý Khách là.............%/ năm (một năm là 365 ngày).
3. Số tiền Thanh Toán Đều Theo Tháng (“Khoản TTĐTT”) đối với Khoản Vay của Quý Khách dự kiến
sẽ là..............................VNĐ, được thanh toán lần đầu tiên vào ngày.............../.............../.............
(“Ngày TTĐTT Đầu Tiên”). Sau đó các Khoản TTĐTT tiếp theo dự kiến sẽ được thanh toán vào
ngày....... mỗi tháng (“Ngày TTĐTT”) cho đến khi toàn bộ Khoản Vay và lãi phát sinh được hoàn trả
đầy đủ. Khoản TTĐTT, Ngày TTĐTT Đầu Tiên và Ngày TTĐTT có thể được điều chỉnh theo yêu cầu
của Quý khách hoặc theo quyền quyết định của Ngân Hàng. Thông tin cuối cùng sẽ được thể hiện
trên Trích Lục Hợp Đồng Vay mà Ngân Hàng sẽ gửi cho Quý khách sau khi Khoản Vay được giải ngân.
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4. Lãi được cộng dồn theo ngày duy trì số dư thực tế và được tính trên cơ sở một năm có 365 ngày.
Lãi sẽ được tính trên dư nợ thực tế và cuối ngày của (các) Khoản Vay, từ ngày giải ngân cho đến
ngày thanh toán thực tế (không bao gồm ngày thanh toán thực tế). Trong trường hợp khoảng
thời gian từ ngày giải ngân đến ngày trả nợ hàng tháng được chọn lớn hơn một tháng,“Lãi ngày lẻ”
sẽ được tính cho số ngày lẻ đó. Với bất kỳ khoản trả trước nào, tiền lãi sẽ được tính trên số ngày
thực tế đã trôi qua của Khoản Vay.
5. Phí thanh toán Khoản Vay trước hạn: theo Biểu Phí được đăng trên trang web của Ngân Hàng
tại www.sc.com/vn/borrow/personal-loan/.
Giải ngân & Thanh Toán
6. Thời hạn thực hiện giải ngân tối đa là 30 ngày kể từ ngày Khoản Vay được duyệt. Sau thời điểm
này, Ngân Hàng có quyền từ chối các yêu cầu giải ngân của Quý Khách. Đối với Khoản Vay thông
qua tài khoản lương nhận tại Ngân Hàng, Ngân Hàng chỉ giải ngân khi tài khoản lương tại Ngân hàng
cho thấy đã ghi có tháng lương đầu tiên hoặc khi Ngân Hàng nhận được Thư xác nhận chuyển
lương từ người sử dụng lao động của Quý Khách.
7. Ngân Hàng được quyền tự động trích nợ tài khoản thanh toán của Quý Khách, hoặc bất kỳ
tài khoản nào khác tại Ngân Hàng nếu cần thiết, cho Khoản TTĐTT vào ngày đến hạn thanh toán.
Đối với Quý Khách nhận lương vào tài khoản tại Ngân Hàng, ngày đến hạn thanh toán là ngày
nhận lương của Quý Khách.
8. Quý Khách chỉ có thể thanh toán trước hạn toàn bộ Khoản Vay sau sáu (6) tháng kể từ ngày
giải ngân và phải trả phí thanh toán Khoản Vay trước hạn nêu trên.
9. Nếu Quý Khách không thanh toán hoặc chậm thanh toán bất kỳ một Khoản TTĐTT nào,
Ngân Hàng sẽ tính lãi phạt chậm trả trên nợ gốc với lãi suất bằng 150% của lãi suất đang áp dụng
đối với Khoản Vay và lãi phạt chậm trả trên tiền lãi theo quy định của của pháp luật hiện hành.
Các thông tin khác
10. Số tiền vay được đề nghị trong Đơn Xác Lập Quan Hệ Khách Hàng này là số tiền vay tối đa mà
Ngân Hàng có thể chấp thuận. Điều này có nghĩa là Ngân Hàng có thể phê duyệt Khoản Vay thấp
hơn số tiền vay được đề nghị. Trước khi giải ngân, Ngân Hàng sẽ gửi tin nhắn qua số điện thoại
mà Quý Khách đã đăng ký với Ngân Hàng và nội dung tin nhắn sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn,
thông tin về số tiền vay được duyệt, lãi suất, kỳ hạn và ngày giải ngân. Nếu Quý Khách không đồng
ý với Khoản Vay mà Ngân Hàng đã nhắn tin, Quý Khách phải thông báo cho Ngân Hàng trong vòng
hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin nhắn hoặc Trích Lục Hợp Đồng Vay, và bằng một
trong các cách sau: (i) yêu cầu trực tiếp tại bất kỳ chi nhánh nào của Ngân Hàng; hoặc (ii) liên hệ
với Trung Tâm Tư vấn Khách Hàng theo số (84 24) 3696 0000 (Hà Nội) hoặc (84 28) 3911 0000
(Hồ Chí Minh). Quá thời hạn hai (02) ngày này và Ngân Hàng không nhận được bất kỳ phản hồi nào
từ Quý Khách, Quý Khách sẽ được xem là đã đồng ý với Khoản Vay và việc giải ngân Khoản Vay.
11. Đối với khách hàng Ưu Tiên hoặc khách hàng có Tài Khoản Lương qua Ngân Hàng, Ngân Hàng
có thể áp dụng lãi suất hoặc biểu phí ưu đãi. Trong trường hợp Quý Khách không còn là khách
hàng Ưu Tiên hoặc khách hàng không còn nhận lương qua tài khoản tại Ngân Hàng, Ngân Hàng
có quyền áp dụng lãi suất và/hoặc thu phí theo biểu phí của Ngân Hàng dành cho khách hàng
thông thường hoặc theo thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa Ngân Hàng và Quý Khách, nếu có
áp dụng.
12. Ngân Hàng có quyền thông báo với người sử dụng lao động của Quý Khách về quá trình thực
hiện khoản vay và đề nghị người sử dụng lao động hỗ trợ trong việc đảm bảo khoản vay được
thanh toán đúng hạn.
13. Bằng việc chuyển tiền vào tài khoản của người thụ hưởng hoặc của Quý Khách, Ngân Hàng sẽ
được xem là đã giải ngân và Quý Khách đã chấp nhận Khoản Vay. Sau khi giải ngân, Ngân Hàng
sẽ gửi bản Trích Lục Hợp Đồng Vay cho Quý Khách vào thư điện tử hoặc thư tay (trong trường hợp
không có thư điện tử hoặc hộp thư điện tử bị lỗi) theo địa chỉ đăng ký tại đơn này.
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H. CAM KẾT VỀ MỤC ĐÍCH VAY VÀ GIẢI NGÂN
1. Mục đích vay
Tôi/Chúng tôi, ......................................................................................................................................
quốc tịch ............................................................................CMTND/Hộ chiếu số.................................
............................................................................................................................... hiện đang đăng ký
khoản vay tại Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered Việt Nam (“Ngân Hàng”),
cam kết rằng tôi/chúng tôi chỉ sử dụng Khoản Vay mà tôi/chúng tôi đã đăng ký trong đơn vay vào
ngày............/............./............ cho mục đích được nêu dưới đây:
(Vui lòng đánh dấu √ vào một trong những chọn lựa dưới đây để kê khai mục đích cuối cùng của
việc sử dụng khoản vay)\
tMục đích tiêu dùng/ Chi tiêu chung:
1) Sửa chữa nhà và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà
cho mục đích sinh sống
2) Phục vụ nhu cầu du học nước ngoài hoặc khám chữa bệnh
3) Mua sắm phương tiện đi lại
4) Mua sắm trang thiết bị nội thất
5) Dùng cho các mục đích khác phục vụ nhu cầu sống
Đề nghị nêu rõ:.................................................................................................................................
2. Giải ngân
Tôi/Chúng tôi đề nghị Ngân Hàng giải ngân khoản vay được duyệt vào:
(Vui lòng đánh dấu √ vào chọn lựa dưới đây về đối tượng nhận giải ngân)
(i) Giải ngân vào tài khoản người thụ hưởng
Vui lòng giải ngân toàn bộ khoản vay được duyệt vào tài khoản người thụ hưởng theo chi tiết
dưới đây:
- Tên tài khoản: ....................................................................................................................................
- Số tài khoản: .....................................................................................................................................
- Tên Ngân hàng: .................................................................................................................................
- Địa chỉ Ngân Hàng: ...........................................................................................................................
HOẶC
(ii). Giải ngân vào tài khoản người vay
Tôi/Chúng tôi cam đoan rằng khoản vay này dùng để hoàn trả lại chi phí đã phát sinh mà
tôi/chúng tôi đã thanh toán, do vậy tôi/chúng tôi đề nghị Ngân Hàng giải ngân khoản vay được
duyệt vào tài khoản của tôi/ chúng tôi tại Ngân Hàng. Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp đầy đủ
các hóa đơn hợp lệ về việc thanh toán cho Ngân Hàng ngay khi có yêu cầu.
Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng sau khi giải ngân khoản vay được duyệt vào tài khoản của tôi/chúng tôi,
Ngân Hàng có quyền kiểm tra việc sử dụng khoản vay đúng với mục đích cam kết trên đây, cũng
như tuân thủ điều lệ vay của Ngân Hàng: hoặc qua điện thoại; hoặc nhân viên ngân hàng trực tiếp
đến kiểm tra, hoặc yêu cầu chứng từ cần thiết tùy từng trường hợp cụ thể
Tôi/Chúng tôi, hiểu rằng nếu khoản vay đã được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích
nếu trên, Ngân Hàng sẽ có quyền rút lại khoản Hàng toàn bộ các khoản tiền gốc của khoản vay,
cùng lãi và bất kỳ khoản tiền đến hạn, còn thiếu nào khác đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại
liên quan đến hoặc phát sinh từ vi phạm này.
Trang 8/11

I.

ĐƠN MỞ TÀI KHOẢN - THÔNG TIN BỔ SUNG
Mẫu đơn này phải được hoàn thành bởi cá nhân bất kỳ muốn mở tài khoản tại Ngân Hàng
Vui lòng điền đầy đủ thông tin phía dưới bằng chữ IN HOA
Tên: …………………………………………………………………………………………
Quốc gia cư trú: ……………………………………………………………………………
Quốc gia nơi sinh ra: ………………………………………………………………………
Vui lòng đánh dấu “√ “ vào ô Có hoặc Không cho những câu hỏi sau
Có / Không
1. Anh (Chị) có phải là Thường trú nhân tại Hoa Kỳ không?
2. Anh (Chị) có phải là công dân Hoa Kỳ không
3. Anh (Chị) có đang sở hữu Thẻ Thường Trú Hoa Kỳ (Thẻ xanh) không?
Trong pham vi luật áp dụng, Tôi/Chúng tôi theo đây cho phép Ngân hàng TNHH Một Thành Viên
Standard Chartered (Việt Nam) và bất kỳ công ty trực thuộc (kể cả chi nhánh) được chia sẻ thông tin
của tôi/chúng tôi với cơ quan thuế nước sở tại hay nước ngoài khi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ
thuế của tôi/chúng tôi tại nơi đó.
Khi được yêu cầu bởi luật pháp hay cơ quan thuế nước sở tại hay nước ngoài. Tôi/chúng tôi
đồng ý và cho phép ngân hàng được trực tiếp khấu trừ từ tài khoản của tôi/chúng tôi theo đúng
pháp luật hiện hành. Tôi cam kết sẽ thông báo cho Ngân hàng trong vòng 30 ngày nếu có bất kỳ
thay đổi nào đối với thông tin mà tôi đã cung cấp cho ngân hàng.

J. BẢN KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kính gửi:Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered Việt Nam
Theo quy định của Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 và
Thông tư Số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư
số 06/2016/TT-NHNN ngày 27 tháng 05 năm 2016 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn
trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tôi, người kê khai ký tên
bên dưới, kê khai thông tin cá nhân và thông tin những người có liên quan như sau:
1. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI KÊ KHAI
NGƯỜI KÊ KHAI
Tên đầy đủ
Ngày sinh
Số :
CMND/Thẻ
Căn Cước
Công Dân/Hộ Chiếu
Mục đích kê khai

Cấp bởi :

Cục ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân cư
Khác (vui lòng ghi rõ):

Ngày cấp:

..............................................................

Vay
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2. THÔNG TIN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐANG CÓ QUAN HỆ TÍN DỤNG VỚI NGÂN HÀNG
STT

Nội dung

1

Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng
(bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể); bố dượng, mẹ kế, con riêng của
vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng
mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể
CỦA NGƯỜI KÊ KHAI (Vui lòng điền vào Phụ Lục 1 nếu chọn ‘Có’)

2

Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng (“Công Ty”) mà NGƯỜI KÊ KHAI sở hữu
từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên
(Vui lòng điền vào Phụ Lục 2 nếu chọn ‘Có’)

3

Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng (“Công Ty”) mà NGƯỜI KÊ KHAI là
người Quản Lý, thành viên Ban Kiểm Soát
(Vui lòng điền vào Phụ Lục 3 nếu chọn ‘Có’)

4

Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng (“Công Ty”) mà NGƯỜI KÊ KHAI là
người Quản Lý, thành viên Ban Kiểm Soát
(Vui lòng điền vào Phụ Lục 3 nếu chọn ‘Có’)

5

Công Ty con mà NGƯỜI KÊ KHAI có thẩm quyền bổ nhiệm người
Quản Lý, thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty mẹ hoặc Tổ Chức
Tín Dụng mẹ
(Vui lòng điền vào Phụ Lục 5 nếu chọn ‘Có’)

6

Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng (“Công Ty”) mà NGƯỜI KÊ KHAI là Vợ,
chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng
(bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể); bố dượng, mẹ kế, con riêng
của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em
cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu,
em rể (1) Người Quản Lý, (2) Thành viên Ban Kiểm Soát, (3) Thành viên
góp vốn hoặc (4) cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có
quyền biểu quyết trở lên của Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng đó
(Vui lòng điền vào Phụ Lục 6 nếu chọn ‘Có’)

7

Tổ Chức (“Công Ty Ủy Quyền”) ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần
cho NGƯỜI KÊ KHAI
(Vui lòng điền vào Phụ Lục 7 nếu chọn ‘Có’)

8

Cá nhân (“Cá nhân Ủy Quyền”) ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần
cho NGƯỜI KÊ KHAI
(Vui lòng điền vào Phụ Lục 8 nếu chọn ‘Có’)

9

Cá nhân cùng với NGƯỜI KÊ KHAI được một Tổ Chức (“Công Ty
Ủy Quyền”) ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần tại một
Tổ Chức khác
(Vui lòng điền vào Phụ Lục 9 nếu chọn ‘Có’)

10

Có

Không

Cá nhân (“Cá nhân được Ủy Quyền”) được NGƯỜI KÊ KHAI ủy quyền
đại diện phần vốn góp, cổ phần
(Vui lòng điền vào Phụ Lục 10 nếu chọn ‘Có’)
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Tôi đồng ý, xác nhận và cam kết với Ngân hàng như sau:
(i) Thông tin cung cấp trong Bản kê khai này là đúng, chính xác và xác thực vào ngày ký Bản
kê khai này;
(ii) Ngân Hàng bảo lưu quyền yêu cầu thêm thông tin nếu Ngân Hàng xét thấy cần thiết;
(iii) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự chính xác và hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp
tại Bản kê khai này;
(iv) Tôi sẽ kịp thời cung cấp cho Ngân hàng các giấy tờ chứng minh cho thông tin được cung cấp
tại Bản kê khai này khi có yêu cầu của Ngân hàng;
(v) Tôi sẽ kịp thời thông báo cho Ngân hàng bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin được cung
cấp tại Bản kê khai này. Tôi xác nhận rằng, cho đến
khi Tôi thông báo cho Ngân hàng các thay đổi đó và Ngân hàng có cơ hội hợp lý để hành động
theo thông báo đó, Ngân hàng có thể dựa vào các
thông tin đã được Tôi cung cấp trước đây cho Ngân hàng; và
(vi) Tôi theo đây đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện / Chính sách của Ngân hàng
về bảo mật và công bố thông tin.
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. ( ) Chọn một lựa chọn bằng dấu ‘√’
2. Vui lòng thêm bảng điền nếu cần thiết
3. Không kê khai thông tin người đã mất và người dưới 15 tuổi
4. Người Kê khai ký vào trang đầu và ký nháy vào các trang của Bản Kê khai này
5. Viết tắt
GCNĐKKD

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (Kinh Doanh)

GCNĐKĐT

Giấy Chứng Nhận (Đăng Ký) Đầu Tư

GCNTL&HĐ Giấy Chứng nhận Thành lập và Hoạt động
CMND

Chứng minh Nhân dân / Thẻ Căn cước Công dân

6. Định nghĩa
(i) ‘Công ty Mẹ’
Theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, một công ty được coi là
công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a. Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
b. Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng
quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
c. Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
(ii) ‘Ngân hàng Mẹ’
Theo Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010, Công ty con của
tổ chức tín dụng là công ty thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a. Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên
50% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn cổ phần có quyền biểu quyết;
b. Tổ chức tín dụng có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên
Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty con;
c. Tổ chức tín dụng có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty con;
d. Tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát
việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng
thành viên của công ty con.
7. “Quan hệ tín dụng với ngân hàng”
Quan hệ tín dụng với ngân hàng có nghĩa là khách hàng và/hoặc người có liên quan được
ngân hàng cấp tín dụng dưới các hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn đến) cho vay,
chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh, thẻ tín dụng.
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