
Giới tính: Nam Nữ   Ngày sinh: …../…..../……. Nơi sinh……………………………………………………………….……..
Quốc tịch: ……………………………. Đối tượng:    Người cư trú Người không cư trú
Quốc tịch khác (Khách hàng liệt kê đầy đủ các quốc tịch của Khách hàng (nếu có)):…………………………………….……....……....……...
…………………………………………..………………………………………………………………………………….........…….........……..
Số thị thực (Nếu là người nước ngoài): …………………….……Giá trị từ ngày:……..………đến ngày:….…………….……...............……...
Ngày cấp/Ngày nhập cảnh (Trường hợp miễn thị thực): ……………..Nơi cấp/Cửa khẩu nhập cảnh:……….…....……....……....……....……..
Địa chỉ đăng ký thường trú: ……………………………………………….…......…Phường/Xã:……………………….……....................……..
  Quận/Huyện: …...……………………………………………….Tỉnh/TP: ……………………………………...…......…….
Nơi ở hiện tại: Giống địa chỉ nơi đăng ký thường trú; 
  Khác: ………………………………………………………….Phường/Xã:……………………….……………...........…….
  Quận/Huyện: …...……………………………………………Tỉnh/TP: ……………………………………………......…….
Địa chỉ cư trú tại Việt Nam (Nếu là người nước ngoài): ……………………………………………………………...……………….......……...
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài (KH liệt kê địa chỉ tại tất cả các Quốc gia mang quốc tịch):………………………………..………............……..
……………………………………………………………………………………………………………….………..……………….........……..
Địa chỉ liên hệ:……… …………………………………………………………………………………………….....……………….........……..
Nghề nghiệp: …………………………… Chức vụ: ……………………Thu nhập/tháng (Triệu đồng): . ………………     Không thể cung cấp
Tình trạng hôn nhân:   Độc thân  Đã kết hôn Khác: ……………………………………………………..…....…
Câu hỏi bảo mật (Giúp Quý khách được hỗ trợ khi gặp các vấn đề về chữ ký mẫu, mật khẩu, thẻ, tiền gửi và các dịch vụ khác. 
Qúy khách vui lòng điền ít nhất 1 trong 3 câu hỏi bảo mật và ký vào các câu hỏi bảo mật mà quý khách trả lời):
1. Nơi sinh của anh/chị ở đâu?..............................................................................................................................................
2. Tên trường học đầu tiên của anh/chị?...............................................................................................................................
3. Tên bố/mẹ của anh/chị?....................................................................................................................................................
Chủ sở hữu hưởng lợi khác:     Không      Có. (Quý khách vui lòng cung cấp thông tin tại Mẫu khai báo thông tin về    
     thỏa thuận pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi)
(Chủ sở hữu hưởng lợi khác gồm các cá nhân:(i) chi phối hoạt động, thụ hưởng của tài khoản, giao dịch, (ii) ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng, 
(iii) có quyền chi phối cá nhân hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền cho Khách hàng)

ĐƠN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HÀNG NGÀY
KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN, THẺ GHI NỢ, NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (Sau đây gọi tắt là Đơn đăng ký)t

Đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cung cấp các dịch vụ cho Tôi/Chúng tôi theo nội dung sau đây:

Họ và tên*:  …………………………………………………………………
Số GTTT*:  ……………………………………………...…………………..
Ngày cấp*: … …/…… /…………..Nơi cấp*:……………………………………………………………………………………………...……..
SĐT di động*:…………………………………………… Email (Nếu có):……………………………………………………………….……...
SĐT khác (nếu có): …………………………………..........         (Quý khách vui lòng ký vào ô bên cạnh nếu đăng ký SĐT khác) 
Mã số thuế (nếu có)*: ……………………………………………………….…….….... (Quý khách lưu ý phải kê khai chính xác thông tin mã số thuế 
               trong trường hợp đã được cấp mã số thuế)
Khách hàng chưa có ID vui lòng điền thêm các thông tin dưới đây*:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CUNG CẤPI

www. s e abank . c om . vn 1Lưu ý: Các trường có dấu (*) là các trường thông tin bắt buộc khi đăng ký lần đầu.
(**) Trường hợp Khách hàng là người không cứ trú hoặc là người nước ngoài cư trú, Khách hàng được mặc định đăng ký
 dịch vụ Ngân hàng điện tử theo Quy định riêng của SeABank trong từng thời kỳ  

MÃ KHCN / SỐ HĐ…………...…..
Mã ĐVKD: ……………………...…

Đã có ID số: ………………………………………

     Đăng ký trọn bộ dịch vụ tài khoản, gồm:
1.Tài khoản thanh toán (TKTT) VND & Dịch vụ   2. Thẻ ghi nợ nội địa (S24++)
   Ngân hàng Điện tử (SeANet, SeAMobile)   3. Dịch vụ Ngân hàng qua SMS (SMS banking)
Khách hàng đăng ký trọn bộ dịch vụ tài khoản trên sẽ được Miễn phí:
- Phí thường niên Thẻ ghi nợ nội địa 01 năm đầu;
- Phí sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (SeANet, SeAMobile).
(Ưu đãi này chỉ áp dụng với các Khách hàng đồng thời chưa đăng ký Dịch vụ Ngân hàng điện tử và các sản phẩm dịch vụ nêu tại mục 2,3 trên đây).
Lưu ý: 
• Chính sách ưu đãi trên có thể thay đổi theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ;
• Nếu đã có 1 trong các dịch vụ trên, việc đăng ký trọn bộ được hiểu là đăng ký các sản phẩm, dịch vụ còn lại;
• Khách hàng đăng ký trọn bộ dịch vụ Tài khoản được hiểu là đã mặc định đăng ký đồng thời dịch vụ Ngân hàng điện tử (SeANet, SeAMobile 
gói Thanh toán (Super) (**) với hạn mức giao dịch tối đa trong ngày là: 500 triệu đồng. Hạn mức này có thể thay đổi theo quy định của 
SeABank từng thời kỳ) 
• Tên đăng nhập SeANet, SeAMobile sẽ được SeABank tạo mặc định và thông báo cho Khách hàng. Khách hàng có thể thay đổi tên đăng 
nhập khác trên SeANet/SeAMobile sau khi kích hoạt;

SEABANK CUNG CẤP TRỌN BỘ DỊCH VỤ TÀI KHOẢNII



Loại Thẻ*:   Thẻ ghi nợ nội địa (S24++)  
    Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard         Thẻ ghi nợ quốc tế Visa
Hình thức phát hành*:   Phát hành thông thường        Phát hành nhanh (có tính phí)
Hạn mức Thẻ phụ* (So với hạn mức giao dịch của chủ thẻ chính): 25%   50%  75%  100%
Họ và tên chủ thẻ phụ*: ………………………………… Quan hệ với chủ thẻ chính*…………………………………………………….......
Tên trên thẻ*: (Tối đa 20 ký tự, chữ hoa không dấu, bao gồm cả khoảng trống, và tối thiểu có 02 từ trở lên)
               
    
Giới tính*:  Nam Nữ          Ngày sinh*: ……………………………………………………………………………………………….
Giấy tờ tùy thân*: …………………………… Ngày cấp*:……………Nơi cấp:………………………………………………………………...
Quốc tịch*: …………………………… Đối tượng:  Người cư trú  Người không cư trú
Quốc tịch khác (Khách hàng liệt kê đầy đủ các quốc tịch của Khách hàng (nếu có))*: ………………………………..……...…..……..……...
………………………………………….…………………………………………………………………………...…..…..…….…..…………...
Số thị thực (Nếu là người nước ngoài)*: ……………………….……....Giá trị từ ngày*:……..…………đến ngày:…………….……...……...
Ngày cấp/Ngày nhập cảnh (Trường hợp miễn thị thực)*: ………………Nơi cấp/Cửa khẩu nhập cảnh*:…………….……...…..……....……...
Địa chỉ đăng ký thường trú*: ……………………………………………Phường/xã:………………………….….……..…….…..……..……...
           Quận/Huyện*:…………………………………………...Tỉnh/TP*:……………………………………………….……..……...
Địa chỉ cư trú tại Việt Nam (Nếu là người nước ngoài)*: ……………………………………………………….………...…..…….…....……...
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài (KH liệt kê địa chỉ tại tất cả các Quốc gia mang quốc tịch)*:……………………………….………..…...……...
………………………………………………………………………………………………………………….…….....…..…….…..…………...
Nghề nghiệp*: …………………… Chức vụ: …………….....…Thu nhập/Tháng (Triệu đồng): . ……………………        Không thể cung cấp
Địa chỉ liên lạc*:…………………………Phường/Xã: …………......…Quận/Huyện*: …….........…Tỉnh/Thành Phố*:…………..…………...
Điện thoại nhà riêng…………………Điện thoại di động*:…………………………….Email:………………………………....……….……...

(Vui lòng ký vào ô bên 
cạnh loại thẻ lựa chọn)

Tài khoản thanh toán VND & Dịch vụ Ngân hàng Điện tử (SeANet, SeAMobile)
(Khách hàng mở Tài khoản thanh toán VND được hiểu là đã mặc định đăng ký đồng thời dịch vụ Ngân hàng điện tử (SeANet,
SeAMobile, gói Thanh toán (Super)) (**) với hạn mức giao dịch tối đa trong ngày là: 500 triệu đồng. Hạn mức này có thể thay đổi theo 
quy định của SeABank từng thời kỳ))
Tài khoản thanh toán loại tiền khác     USD  Khác: ………………………
TK tiết kiệm SeASaveSmart   VND  USD  Khác: ………………………
Ngân hàng qua tin nhắn SMS Banking

3. Thẻ phụ nếu có (Chỉ áp dụng đối với Tài khoản thanh toán VND)

Lưu ý: Các trường có dấu (*) là các trường thông tin bắt buộc khi đăng ký lần đầu www. s e abank . c om . vn 2

2. Thẻ chính  (Chỉ áp dụng đối với Tài khoản thanh toán VND) 

Loại Thẻ*: Thẻ ghi nợ nội địa (S24++)  
  Thẻ ghi nợ quốc tế Visa SeAPremium (Chỉ áp dụng cho KHƯT của SeABank)
  Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard:    Hạng chuẩn  Hạng vàng  
  Thẻ ghi nợ quốc tế Visa:     Hạng chuẩn  Hạng vàng
  Thẻ ghi nợ quốc tế BRG Elite   Hạng chuẩn  
  Mã BRG ID:…………….………….
(Với KH mở thẻ ghi nợ quốc tế có tính năng hoàn tiền thì SeABank sẽ gửi sao kê hoàn tiền hàng tháng cho KH qua địa chỉ email đã đăng ký 
tại mục I. Thông tin Khách hàng cung cấp)  
Hình thức phát hành*:  Phát hành thông thường  Phát hành nhanh (có tính phí)
Tên trên thẻ chính*: (Tối đa 20 ký tự, chữ hoa không dấu, bao gồm cả khoảng trống, và tối thiểu có 02 từ trở lên)
               
    
Quý khách sẽ nhận PIN/Thẻ tại điểm giao dịch nơi Khách hàng đăng ký dịch vụ, trường hợp muốn nhận tại địa chỉ khác vui lòng chọn:
      Địa chỉ thường trú Nơi ở hiện tại   Khác: ………………………………………………………………………………………..…
Chức năng thanh toán trực tuyến được mặc định cài đặt cho Thẻ, nếu không đồng ý vui lòng chọn:  Không 

Chữ ký Chủ thẻ chính (Ký và ghi rõ họ tên) Chữ ký Chủ thẻ phụ (Ký và ghi rõ họ tên)

1. Tài khoản thanh toán và dịch vụ Ngân hàng điện tử
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KHÁC/THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤIII

Lưu ý: Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ không cần ký nếu không phát hành thẻ phụ



THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG/ NGƯỜI GIÁM HỘ/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTIV

Họ và tên*:…………………………………………………..…….………………………… …………………………………….......…
ID số* :………………………………………Quan hệ với chủ tài khoản*……………………….....……………………………………

Bằng việc ký vào Đơn đăng ký này, Tôi/Chúng tôi đề nghị SeABank mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ Ngân hàng hàng ngày, dịch vụ Ngân 
hàng Ưu tiên (DV NHƯT) và dịch vụ Ngân hàng khác nếu đủ điều kiện, đồng thời xác nhận:
- Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp tại Đơn đăng ký này (và các Đơn thay 
đổi về sau nếu có). Tôi/Chúng tôi đồng ý để SeABank xác thực các thông tin mà Tôi/Chúng tôi đã cung cấp từ mọi nguồn bất kỳ. Trong trường 
hợp SeABank nhận thấy các thông tin của tôi không hợp lệ, vi phạm điều kiện nêu tại Đơn đăng ký này, không thống nhất với thông tin 
SeABank nhận được từ bất kỳ nguồn nào, thì SeABank có quyền chấm dứt việc sử dụng Tài khoản, thẻ và các sản phẩm, dịch vụ đăng ký trên 
đây của Tôi/Chúng tôi.
- Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các Điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ Ngân hàng hàng ngày, Điều khoản và điều 
kiện sử dụng thẻ SeABank, Điều khoản và điều kiện về DV NHƯT và Biểu phí dịch vụ khách hàng cá nhân của SeABank được đăng tải 
trên địa chỉ website chính thức của SeABank: www.seabank.com.vn. 
- Đồng ý cho Ngân hàng mặc định đăng ký dịch vụ SeANet và SeAMobile khi mở Tài khoản thanh toán VND cho Tôi/Chúng tôi. Đăng ký chữ 
ký mẫu để thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng (bao gồm: giao dịch về tiền gửi, tài khoản thanh toán và các giao dịch, dịch vụ ngân hàng 
khác phát sinh theo Đơn này) là các mẫu chữ ký của Tôi/Chúng tôi hoàn thiện tại phần cuối của Đơn đăng ký này. Tôi/Chúng tôi cam kết tuân 
thủ mọi quy định của ngân hàng trong trường hợp phát sinh thay đổi, bổ sung đối với mẫu chữ ký.
- Tôi/Chúng tôi chấp thuận trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu, điều kiện, tiêu chí do SeABank quy định từng thời kỳ, SeABank 
có toàn quyền chủ động sửa đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp một phần hoặc toàn bộ các quyền lợi, chính sách ưu đãi của DV NHƯT, 
các sản phẩm, dịch vụ khác phát sinh theo Đơn đăng ký này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tổn thất xảy ra do việc để lộ mật khẩu cho người khác biết và/ hoặc đánh mất/đưa số điện thoại đã đăng 
ký cho người khác dùng. Bất kỳ hành động xác thực khi đăng ký, điều chỉnh trực tuyến và/hoặc yêu cầu qua 24/7 các sản phẩm dịch vụ do 

Khách hàng có tham gia các thỏa thuận pháp lý không?*
 Không  Có. Quý khách vui lòng cung cấp thông tin tại Mẫu khai báo thông tin về thỏa thuận pháp lý và chủ sở hữu 
          hưởng lợi của SeABank
(Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền 
đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản)

THÔNG TIN FATCAV

THỎA THUẬN PHÁP LÝVI

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNGVII

Vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới* Có Không Nếu “Có”, vui lòng bổ sung
hồ sơ dưới đây

1. Quý khách là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân Hoa Kỳ?

2. Quý khách có nơi sinh tại Hoa Kỳ?

Mẫu W-9 

3. Quý khách có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ cư trú (bao gồm cả địa chỉ 
    hộp thư ở bưu điện) tại Hoa Kỳ?

5. Quý khách có chỉ định định kỳ chuyển tiền vào một tài khoản mở tại 
    Hoa Kỳ?         

6. Quý khách có ủy quyền còn hiệu lực đối với tài khoản tài chính cho 
một tổ chức/Cá nhân có địa chỉ Hoa Kỳ?

7. Quý khách có địa chỉ “nhờ chuyển thư” hoặc “giữ thư”tại Hoa Kỳ?

4. Quý khách có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ?

Mẫu W-9, hoặc 
Mẫu W-8BEN và 
CMND/CCCD/HC thể hiện 
quyền công dân ở một quốc 
gia ngoài Hoa Kỳ và văn bản 
thể hiện việc Khách hàng từ 
bỏ quyền công dân Hoa Kỳ 
hay lý do khách hàng không 
có quốc tịch Hoa Kỳ khi sinh

Mẫu W-9, hoặc 
Mẫu W-8BEN và 
CMND/CCCD/HC thể hiện 
quyền công dân ở một quốc 
gia ngoài Hoa Kỳ và giấy tờ 
chứng nhận nơi cư trú cho 
năm gần nhất ở một quốc gia 
không phải Hoa Kỳ 

SeABank cung cấp mà việc yêu cầu, xác thực đó thông qua số điện thoại, email đã đăng ký tại Đơn đăng ký này (hoặc các Đơn thay đổi về sau 
nếu có) thì đều được coi là Tôi/Chúng tôi truy cập, yêu cầu, khởi tạo thông điệp dữ liệu/chứng từ điện tử và xác nhận chấp thuận với nội dung 
của thông điệp dữ liệu/chứng từ điện tử đó, trừ trường hợp do lỗi của Ngân hàng. Thông điệp dữ liệu/chứng từ điện tử đáp ứng yêu cầu nêu 
trên là ràng buộc pháp lý đối với Tôi/Chúng tôi.
- SeABank có quyền chủ động trích (ghi Nợ) tài khoản thanh toán của Tôi/Chúng tôi để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, tiền lãi và các chi 
phí, nghĩa vụ trả nợ khác phát sinh trong quá trình quản lý, cung ứng các dịch vụ thanh toán, các nghĩa vụ tài chính khác của Tôi/Chúng tôi tại 
SeABank.
- Tôi/Chúng tôi đồng ý đăng ký nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo từ SeABank đến (các) số điện thoại, 
email mà Tôi/Chúng tôi đã đăng ký, kê khai khi đăng ký, sử dụng dịch vu tại SeABank;
- Từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện khi SeABank thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ quy định FATCA.
- Đồng ý cho Ngân hàng được quyền chủ động quyết định cung cấp các thông tin về khách hàng, tài khoản và các thông tin, chứng từ liên quan 
đến giao dịch của khách hàng cho Ngân hàng Đại lý và/hoặc Đối tác khác của SeABank có tham gia vào quá trình thực hiện giao dịch thanh 
toán quốc tế và tài trợ thương mại cho khách hàng.
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Đồng chủ tài khoản/Giám hộ/Đại diện (Nếu có) Khách hàng/Chủ tài khoản

Mã khách hàng

Tên tài khoản
 
Số tài khoản
thanh toán VND

Số tài khoản tiết kiệm
SeASaveSmart

Số tài khoản thanh 
toán ngoại tệ

Ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản: ….… . /……. . /………………………
Đăng ký mới dịch vụ Ngân hàng điện tử với tên đăng nhập: .................................................................................................................................

Chuyên viên quản lý KH

Mã ID Sale:…………………...........

Họ và tên:………………..……........

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG VIII

………..…….. Ngày ……….. tháng ………. năm……………

SeABank ............................................................................chấp nhận cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và mở 
tài khoản thanh toán:

Cán bộ ngân hàng Người phê duyệt

Bằng việc ký vào Đơn đăng ký này, Tôi/Chúng tôi đề nghị SeABank mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ Ngân hàng hàng ngày, dịch vụ Ngân 
hàng Ưu tiên (DV NHƯT) và dịch vụ Ngân hàng khác nếu đủ điều kiện, đồng thời xác nhận:
- Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp tại Đơn đăng ký này (và các Đơn thay 
đổi về sau nếu có). Tôi/Chúng tôi đồng ý để SeABank xác thực các thông tin mà Tôi/Chúng tôi đã cung cấp từ mọi nguồn bất kỳ. Trong trường 
hợp SeABank nhận thấy các thông tin của tôi không hợp lệ, vi phạm điều kiện nêu tại Đơn đăng ký này, không thống nhất với thông tin 
SeABank nhận được từ bất kỳ nguồn nào, thì SeABank có quyền chấm dứt việc sử dụng Tài khoản, thẻ và các sản phẩm, dịch vụ đăng ký trên 
đây của Tôi/Chúng tôi.
- Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các Điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ Ngân hàng hàng ngày, Điều khoản và điều 
kiện sử dụng thẻ SeABank, Điều khoản và điều kiện về DV NHƯT và Biểu phí dịch vụ khách hàng cá nhân của SeABank được đăng tải 
trên địa chỉ website chính thức của SeABank: www.seabank.com.vn. 
- Đồng ý cho Ngân hàng mặc định đăng ký dịch vụ SeANet và SeAMobile khi mở Tài khoản thanh toán VND cho Tôi/Chúng tôi. Đăng ký chữ 
ký mẫu để thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng (bao gồm: giao dịch về tiền gửi, tài khoản thanh toán và các giao dịch, dịch vụ ngân hàng 
khác phát sinh theo Đơn này) là các mẫu chữ ký của Tôi/Chúng tôi hoàn thiện tại phần cuối của Đơn đăng ký này. Tôi/Chúng tôi cam kết tuân 
thủ mọi quy định của ngân hàng trong trường hợp phát sinh thay đổi, bổ sung đối với mẫu chữ ký.
- Tôi/Chúng tôi chấp thuận trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu, điều kiện, tiêu chí do SeABank quy định từng thời kỳ, SeABank 
có toàn quyền chủ động sửa đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp một phần hoặc toàn bộ các quyền lợi, chính sách ưu đãi của DV NHƯT, 
các sản phẩm, dịch vụ khác phát sinh theo Đơn đăng ký này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tổn thất xảy ra do việc để lộ mật khẩu cho người khác biết và/ hoặc đánh mất/đưa số điện thoại đã đăng 
ký cho người khác dùng. Bất kỳ hành động xác thực khi đăng ký, điều chỉnh trực tuyến và/hoặc yêu cầu qua 24/7 các sản phẩm dịch vụ do 

SeABank cung cấp mà việc yêu cầu, xác thực đó thông qua số điện thoại, email đã đăng ký tại Đơn đăng ký này (hoặc các Đơn thay đổi về sau 
nếu có) thì đều được coi là Tôi/Chúng tôi truy cập, yêu cầu, khởi tạo thông điệp dữ liệu/chứng từ điện tử và xác nhận chấp thuận với nội dung 
của thông điệp dữ liệu/chứng từ điện tử đó, trừ trường hợp do lỗi của Ngân hàng. Thông điệp dữ liệu/chứng từ điện tử đáp ứng yêu cầu nêu 
trên là ràng buộc pháp lý đối với Tôi/Chúng tôi.
- SeABank có quyền chủ động trích (ghi Nợ) tài khoản thanh toán của Tôi/Chúng tôi để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, tiền lãi và các chi 
phí, nghĩa vụ trả nợ khác phát sinh trong quá trình quản lý, cung ứng các dịch vụ thanh toán, các nghĩa vụ tài chính khác của Tôi/Chúng tôi tại 
SeABank.
- Tôi/Chúng tôi đồng ý đăng ký nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo từ SeABank đến (các) số điện thoại, 
email mà Tôi/Chúng tôi đã đăng ký, kê khai khi đăng ký, sử dụng dịch vu tại SeABank;
- Từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện khi SeABank thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ quy định FATCA.
- Đồng ý cho Ngân hàng được quyền chủ động quyết định cung cấp các thông tin về khách hàng, tài khoản và các thông tin, chứng từ liên quan 
đến giao dịch của khách hàng cho Ngân hàng Đại lý và/hoặc Đối tác khác của SeABank có tham gia vào quá trình thực hiện giao dịch thanh 
toán quốc tế và tài trợ thương mại cho khách hàng.

Mẫu chữ ký 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu chữ ký 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu chữ ký 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu chữ ký 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

………..…….. Ngày ……….. tháng ………. năm……………

(Lưu ý:Mẫu chữ ký 1 và Mẫu chữ ký 2 không bắt buộc giống nhau. KH có thể sử dụng một trong hai mẫu chữ ký để giao dịch Ngân hàng)


