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For bank use only 
  

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN OCB DAILY 
BANKING 

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG, CN/PGD………………………… 
 

Chúng tôi (Tên tổ chức)…………………  đề nghị quý Ngân hàng đăng ký Gói tài khoản cho chúng tôi theo nội dung sau:  

I. THÔNG TIN GÓI TÀI KHOẢN  

Sau khi được cung cấp thông tin, Chúng tôi hiểu rõ ưu đãi, lợi ích cũng như các điều kiện của sản phẩm Gói tài 

khoản OCB Daily Banking (Sau đây gọi tắt là ”Gói tài khoản”), chúng tôi đăng ký sử dụng (chọn 1 trong 3 Gói): 

☐ OCB Daily Banking - Gói Eco 

☐ OCB Daily Banking - Gói Plus 

☐ OCB Daily Banking - Gói Deluxe 
 

II. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG GÓI 

Chúng tôi đăng ký Tài khoản sử dụng Gói như sau: 

☐ Đăng ký sử dụng Gói tài khoản cho Tài khoản thanh toán đề nghị mở mới tại Giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở 

và sử dụng Tài khoản của chúng tôi ký ngày …… /……./…… 

☐ Chuyển đổi từ Tài khoản thanh toán thông thường…………………………………….sang Gói tài khoản tại Mục I 

☐ Chuyển đổi từ Gói tài khoản ……………………………………sang Gói tài khoản tại Mục I. 
 

OCB được tự động trích Nợ tài khoản thanh toán số …................................... của chúng tôi mở tại OCB - CN/PGD 

................................. để thanh toán các khoản phí liên quan (nếu có) theo quy định của Gói tài khoản mà không cần 

thông báo trước cho chúng tôi. 

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

Chúng tôi cam kết duy trì các điều kiện của Gói tài khoản và đóng các loại phí liên quan đến Gói tài khoản theo quy 

định của OCB. Vào bất cứ thời điểm nào chúng tôi không còn đủ điều kiện duy trì sử dụng Gói tài khoản tại Mục I 

(bao gồm cả việc nợ phí), OCB có quyền tự động chấm dứt Gói tài khoản và chuyển đổi Tài khoản của chúng tôi 

sang loại hình Tài khoản thanh toán thông thường (không áp dụng ưu đãi theo Gói) mà không cần phải thông báo 

cho chúng tôi. 

Chúng tôi đồng ý rằng OCB được quyền thay đổi nội dung Gói tài khoản theo chính sách sản phẩm từng thời kỳ và 

thông báo đến Khách hàng bằng một trong các hình thức do OCB quyết định như niêm yết website ocb.com.vn hoặc 

niêm yết tại các điểm giao dịch hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Chúng tôi hiểu và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với đề nghị trên đây. 

 

 ……………………, Ngày/ ……/……/………… 

Đại diện Tổ chức 
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PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG  

 

☐ Đồng ý đăng ký Gói tài khoản theo đề nghị KH 
 

Ngày đăng ký: ……/……/………… 

Ngày hiệu lực: ……/……/………… 

 
                            

☐ Không đồng ý đăng ký Gói tài khoản 
       
 

Lý do:----------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

Giao dịch viên/ Teller 
Ký & ghi rõ họ tên 

 
KSV/TP DVKH/ Supervisor 

Ký & ghi rõ họ tên 
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