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NGÂN HÀNG TIÊN PHONG 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ  

SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

(Dành cho khách hàng cá nhân) 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh/PGD………………………. 

                                  

Họ tên khách hàng: ............................................................................................................................  

CMND/Hộ chiếu số: …………….…           Ngày cấp: …………….… Nơi cấp: ………………….. 

Mã số khách hàng (CIF): ……………………………  mở tại CN/PGD: …………………………. 

Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như sau: 

1.  Internet Banking       

 Gói truy vấn.     Gói toàn bộ dịch vụ. (Truy vấn và thanh toán) 

2.  Mobile Banking 

Số thuê bao di động đăng ký sử dụng:                      

Gói dịch vụ đăng ký:  

 Gói truy vấn  

 Gói toàn bộ dịch vụ (Truy vấn và thanh toán) 

 Đăng ký tài khoản kết nối (áp dụng cho dịch vụ Mobile Banking) 

 Tài khoản mặc định :……………………………………………………………………………………. 

 Tài khoản khác    :………………………………………………………………………………….. 

                …………………………………………………………………………………… 

Tài khoản thanh toán phí dịch vụ ngân hàng điện tử 

Số tài khoản  : ……………………………… Mở tại: TPB -CN/PGD…………………………………. 

Tôi xin cam đoan đã đọc, hiểu rõ và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện trong: 

 Điều kiện, điều khoản sử dụng Internet Banking của Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

 Điều khoản, điều kiện sử dụng Mobile Banking của Ngân hàng TMCP Tiên Phong 

Xác nhận của khách hàng 

Tôi đã nhận Token Card số…………………………….ở 

tình trạng tốt.  

Ngày nhận : …..…/    …/……. 

Khách hàng  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                Ngày… tháng… năm……. 

           Khách hàng 
         (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Phần dành cho NH:  Chấp nhận cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng    

Số Token Card: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Người thực hiện 

                        Ngày … tháng … năm... 

                         Trưởng đơn vị 

 


