ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
M-BANKING DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Hợp đồng số: ….…………………….

Tên Khách hàng: ............................................................................................................
Mã khách hàng (CIF):................................................................................................
Trụ sở chính: ..................................................................................................................
Điện thoại:…………….….…….Email:….….………..…….......Fax: .............................
Người đại diện:……………………………………….Chức vụ:……………………….

………………………………………..

I. ĐĂNG KÝ GÓI DỊCH VỤ
Internet Banking/Mobile Banking:

Có

Không

SMS Banking:
Khách hàng Doanh
nghiệp

Có

Không








Khách hàng Doanh nghiệp lớn (gồm SOE, FDI)

Khách hàng Định chế Tài chính

Gói BASIC

Gói BASIC

Gói BASIC

Gói SILVER

Gói PLATINUM

Gói PLATINUM

Gói GOLD

Gói PLATINUM VIP

Gói PLATINUM VIP 20

Gói PLUS

Gói PLATINUM VIP100

Gói PLATINUM VIP40

Gói IB - SME VIP

Gói Khác:………………………………

Gói Khác: ……………………..

Lưu ý :
Gói Basic (Chỉ được cấp quyền tra cứu các thông tin về tài khoản và các quyền khác được ngân hàng cho phép nhưng KHÔNG thực hiện các giao dịch tài chính)
Gói Silver/Gold/Plus/Platinum được cấp quyền tra cứu các thông tin tài khoản, thực hiện các giao dịch chuyển tiền, giao dịch trả vay, giao dịch tài trợ thương mại, giao
dịch trả lương, quản lý dòng tiền với hạn mức giao dịch chi tiết theo từng gói.
Gói Platinum VIP/VIP20/40/100 được cấp thêm chức năng quản lý dòng tiền các Công ty thành viên/Công ty con/Chi nhánh với hạn mức giao dịch, phí dịch vụ chi tiết
theo từng gói.
Gói Khác: Là các gói dịch vụ được MSB quy định trong từng thời kỳ cho từng khách hàng cụ thể.
Các gói dịch vụ của M-Banking được MSB đăng tải công khai trên Website:www.msb.com.vn. Các tính năng, hạn mức và phương thức xác thực giao dịch có thể thay đổi
theo Quy định của MSB trong từng thời kỳ và thông báo trên Website của MSB.
Khách hàng cam kết đã đọc hiểu và được MSB giải thích cụ thể, cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng về các gói dịch vụ M-Banking do MSB cung cấp.

II. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỊCH VỤ INTERNET BANKING / MOBILE BANKING
1. Thiết lập phân quyền mặc định:

Không đồng ý 1

2. Thông tin người dùng 2:
Họ và tên

CMTND/
CCCD/HC

Chức
danh

Điện thoại

Email

Mã truy cập
(Do ngân hàng ghi)

Lưu ý:
 Mã truy cập do khách hàng đăng ký, trong trường hợp mã truy cập khách hàng đăng ký trùng với mã truy cập trên hệ thống thì bộ phận DVKH đăng ký theo mong
muốn của khách hàng và thêm các ký tự để có thể đăng ký được cho khách hàng. Sau khi DVKH đăng ký có thể ghi bổ sung và thông báo lại cho khách hàng.
 Khách hàng có thể lựa chọn cách đặt tên đăng nhập (không có dấu và khoảng trắng) như sau, để đảm bảo tính duy nhất trên hệ thống, KH đặt tên ưu tiên:
{Tên_mong_muốn}{sốCIF}VD: NguyenvanA018219, NguyenvanB018219
{Tên_công_ty_viết_tắt}_{Tên_người_dùng}_Vai trò. VD: NTT_MAKER01, NTT_TuNM_MAKER
Lấy tên địa chỉ email hoặc tên khác:………………………………………….

1

Ngân hàng tự động thiết lập phân quyền mặc định trừ trường hợp Khách hàng lựa chọn “ Không đồng ý”
Có thể là người được chủ tài khoản và Kế toán trưởng / Người phụ trách kế toán hoặc người được ủy quyền. Việc ủy quyền tại bản đăng ký này
có giá trị pháp lý như văn bản ủy quyền. Khách hàng cam kết chịu mọi trách nhiệm và rủi ro phát sinh từ việc ủy quyền này.
2

1

3. Thông tin vai trò và phương thức xác thực giao dịch
PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC GIAO DỊCH 3

VAI TRÒ
Họ và tên

Quản
trị

Nhập
lệnh

Duyệt
lệnh

Soft
Token

CA

Token

Số Serial của thiết bị

III. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỊCH VỤ SMS BANKING
Số điện thoại

Họ và tên

Chức
danh

CMTND/
CCCD/HC

Dịch vụ

Số tài khoản

Ghi chú

Truy vấn,
sao kê

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

Thông báo
biến động số dư

…………………….......

Tiếng Việt

Báo Nợ

……………………......

Tiếng Anh

Báo Có

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

1 lần/ngày trước 7 ngày đáo hạn

Cảnh báo
vay đáo hạn

1 lần/ngày trước 1 tháng đáo hạn
1 lần/ngày vào ngày đáo hạn

Thông báo
trả lãi
Thông báo
hủy giao dịch
Tài khoản
mặc định
Lưu ý:
 Bảng đăng ký trên dùng cho các số điện thoại chọn các dịch vụ và cùng quản lý các số tài khoản như nhau.
 Trong trường hợp các số điện thoại đăng ký của Khách hàng muốn chọn các loại dịch vụ và quản lý Số tài khoản khác nhau, quý Khách hàng vui lòng nhân bản bảng
Đăng ký thông tin dịch vụ SMS Banking.

Phần dành cho Khách hàng
…….., ……/….../.. …..
Đại diện4
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phần dành cho MSB
Thời gian tiếp nhận yêu cầu
…...giờ…..phút
Ngày:…./…./…..

Người tiếp nhận

Phê duyệt của Lãnh đạo đơn vị
Ý kiến: ……………………………………………
…….., ……/…../.. …..

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo đơn vị5
(Ký, ghi rõ họ tên)

3

Khách hàng cần tối thiểu một vai trò người dùng đăng ký phương thức xác thực Soft Token

4

Là người đại diện theo Pháp luật của Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền
5
Là giám đốc ĐVKD, DVKH hoặc người được ủy quyền

2

