ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG PHỤ FE CREDIT
[Ngày:

]

I.		 Thông tin Chủ thẻ chính
1. Họ và Tên (giống như trên CMND/ Hộ chiếu):
2. Ngày sinh (ngày/tháng/năm):

/

/

3. Số CMND/ Hộ chiếu:
4. Số tài khoản thẻ chính:
II. Thông tin Chủ thẻ phụ
1. Họ và Tên (giống như trên CMND/ Hộ chiếu):
2. Tên in nổi trên thẻ (phải tương tự trên CMND/ Hộ chiếu, không quá 19 ký tự kể cả khoảng trắng):

3. Ngày sinh(ngày/tháng/năm):

/

/

4. Quốc tịch:
5. Số CMND/Hộ chiếu:
6. Ngày cấp CMND/Hộ chiếu (ngày/tháng/năm):

/

/

7. Nơi cấp CMND/ Hộ chiếu:
8. Thị thực nhập cảnh:
9. Nghề nghiệp:  

Chức vụ:

10.Quan hệ với Chủ thẻ chính:
11.Địa chỉ thường trú:
12.Địa chỉ tạm trú (nếu khác địa chỉ thường trú):
13.Địa chỉ đăng ký cư trú ở nước ngoài (đối với Khách hàng nước ngoài):
14.Điện thoại di động:
III. Cam kết và xác nhận của Chủ thẻ (Chủ thẻ bao gồm Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ)
1. Chủ thẻ xác nhận tất cả những thông tin cung cấp cho VPB FC là chính xác và đầy đủ. Chủ thẻ đồng ý để VPB FC xác thực các thông tin nêu
trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào VPB FC muốn biết.
2. Bằng việc ký tên dưới đây, Chủ thẻ  xác nhận đã đọc, hiểu rõ, tuân thủ và đồng ý bị ràng buộc bởi Bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng Thẻ tín
dụng quốc tế của VPB FC (sau đây gọi là “Bản Điều khoản và Điều kiện”) được công khai trên website www.fecredit.com.vn .
3. Chủ thẻ hiểu rằng VPB FC có toàn quyền sửa đổi bất kỳ quy định nào của Bản Điều khoản và Điều kiện từng thời điểm, những sửa đổi này sẽ
ràng buộc Chủ thẻ, đồng thời VPB FC có thể thông báo cho Chủ thẻ về những thay đổi này theo cách mà VPB FC cho là phù hợp. Chủ thẻ có
trách nhiệm cập nhật thông tin về Bản Điều khoản và Điều kiện của VPB FC để đảm bảo việc sử dụng Thẻ tuân thủ các quy định của VPB FC.
4. Chủ thẻ chính chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các Giao dịch và tất cả các khoản phí, chi phí phát sinh từ việc sử dụng thẻ tín dụng của tất cả
Chủ thẻ phụ và mọi giao dịch thực hiện trên thẻ tín dụng phụ sẽ được liệt kê và tính chung trên cùng Bảng sao kê giao dịch của Chủ thẻ chính.
Đồng thời thẻ tín dụng và số PIN ATM của Chủ Thẻ Phụ sẽ được gửi đến địa chỉ của Chủ thẻ chính
Chủ  thẻ chính
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ phụ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Sau khi ký tên và điền đầy đủ thông tin, Chủ thẻ scan và gửi Đơn đề nghị này về hòm thư điện tử tại:
dataentryinhouse@fecredit.com.vn
CC-RC-FC-ACCA-04/2016

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Lầu 2, Toà nhà REE Tower, Số 9 Đoàn Văn Bơ, P.12, Q.4, Tp.HCM
www.fecredit.com.vn | dichvukhachhang@fecredit.com.vn | 08 39 333 888 (07:00-19:00, thứ Hai đến Chủ Nhật và các ngày lễ)

