DongA Bank
Hội sở: 130 Phan Đăng Lưu
Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (84-8) 3995 1483 Fax: (84-8) 3995 1614
SWIFT: EACBVNVX www.dongabank.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Điều Chỉnh Thông Tin Liên Quan Việc Sử Dụng Tài Khoản Thẻ
Để Giao Dịch Chứng Khoán
Tôi tên : ___________________________________________________________________________
CMND/Hộ chiếu: ___________ Ngày cấp: ________ Nơi cấp: ____________________________
Địa chỉ liên lạc: _____________________________________________________________________
Điện thoại: _____________________ Điện thoại di động: _________________________________
Là chủ sở hữu tài khoản thẻ số: ____________ , tại Ngân hàng TMCP Đông Á
Đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Á (gọi tắt là DongA Bank) thay đổi các thông tin liên
quan đến việc sử dụng tài khoản thẻ của tôi đã đăng ký tại DongA Bank bởi thông tin
sau kể từ ngày đề nghị:
(1)

PHẦN THÔNG TIN CHỦ THẺ

(Quý khách vui lòng đánh dấu x vào ô tương ứng và ghi rõ thông tin mới, các thông tin đã đăng
ký trước đây trong phần này không điều chỉnh vẫn được giữ nguyên)
 CMND/Hộ chiếu: ______________ Ngày cấp: _____________Nơi cấp: ____________________
 Địa chỉ liên lạc: ___________________________________________________________________
 Điện thoại: _________________ Điện thoại di động: ___________________________________
 E-mail: __________________________________________________________________________
 Số tài khoản lưu ký chứng khoán: _____________ , tại Công ty chứng khoán ____________
(Địa chỉ:___________________________) (viết tắt là:_____________)
(2)

PHẦN CAM KẾT CỦA CHỦ THẺ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THẺ ĐỂ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Quý khách vui lòng ghi rõ thông tin mới muốn thay đổi bên dưới và các thông tin này sẽ thay
thế toàn bộ nội dung cam kết mà Quý khách đã đăng ký trước đây tại DongA Bank)
Nhằm thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Công ty Chứng khoán
……………………….. khi tôi có các giao dịch phát sinh tại Công ty này, tôi đồng ý cho
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á (gọi tắt là DongA Bank) có quyền:
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 cung cấp số dư khả dụng trong tài khoản thẻ của tôi cho Công ty Chứng
khoán ………………………………………… (_*_______________)
 phong tỏa toàn bộ tài khoản thẻ của tôi trong thời gian xảy ra sự cố về
đường
truyền
giữa
DongA
Bank
và
Công
ty
chứng
khoán…………………………… cho đến khi sự cố được khắc phục.
(_*_______________)
ghi nợ, phong tỏa/giải tỏa và thực hiện một số nghiệp vụ liên quan khác đến số tiền
trong tài khoản thẻ nêu trên. (_*_______________)
Tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật, hiểu rõ và tự chịu trách nhiệm pháp lý về việc đề
nghị trên.
_____________, ngày ..... tháng ..... năm .....
Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
•

•

Để được giải quyết thay đổi Công ty chứng khoán, Quý khách phải đảm bảo rằng tài
khoản của Quý khách không nằm trong tình trạng phong toả theo lệnh từ Công ty
Chứng khoán mà Quý khách đã đăng ký trước thời điểm yêu cầu thay đổi.
Giấy đề nghị này là một phần không tách rời Điều khoản sử dụng thẻ đa năng Đông
Á và Giấy đề nghị sử dụng tài khoản thẻ để giao dịch chứng khoán.

•

Giấy đề nghị này có hiệu lực kể từ ngày được DongA Bank xác nhận.

•

Mọi sự thay đổi, bổ sung các thông tin trên hoặc chấm dứt hiệu lực giấy đề nghị này
phải được lập thành văn bản và gửi trực tiếp tại DongA Bank (theo các biểu mẫu do
DongA Bank cung cấp).

•

Giấy đề nghị này không có giá trị khi bị tẩy xoá, bổ sung nội dung, bị rách hoặc nhàu
nát không còn nhận dạng được thông tin.

•

Giấy đề nghị này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, DongA Bank giữ 01
bản, Quý khách giữ 01 bản.
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PHẦN CHẤP NHẬN CỦA DONGA BANK
Vào lúc____ giờ___ phút, ngày _____ tháng______ năm_______
Giao dịch viên

Kiểm soát

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

(*) Vui lòng viết chữ “Đồng ý” vào ô này.
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