ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ SHB
(Dành cho khách hàng cá nhân)

Mẫu số 01/MBNHĐT-SHB/2012

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI (SHB) - Chi nhánh/PGD……………………………………
ĐềnghịSHB đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử theo những thông tin dưới đây:
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (chữ in hoa có dấu): ………………………………………………...Ngày sinh: ………………….Giới tính: □ Nam □ Nữ
Số CMND/Hộ chiếu: ........................................... …………….. Ngày cấp: ......................………………..Nơi cấp: ……................................................
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………..Điện thoại:....................................................
Mã khách hàng (CIF) tại SHB:
II. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG KÊNH INTERNET BANKING (nếu đăng ký vui lòng đánh dấu  vào 1 trong các ô dưới đây)
Gói dịch vụ

□ iDiamond

□ iSilver

□ iGold

Giao dịch – xác thực bằng thiết bị thiết bị PKI với serial:

□ iBasic
Truy vấn

Giao dịch - xác thực bằng
SMS qua số điện
thoại:……………………..

Giao dịch – xác thực bằng
thẻ eSecure

-

100.000.000 VNĐ

500.000.000 VNĐ

1.000.000.000 VNĐ

-

20.000.000 VNĐ

100.000.000 VNĐ

500.000.000 VNĐ

Hạn mức
Giao dịch
trong SHB
Giao dịch
ngoài SHB

Tên đăng nhập dịch vụ Internet Banking (gồm 6 đến 10 ký tự a-z, 0-9 và dấu gạch dưới):
Email đăng ký (nhận sao kê tài khoản, thông báo số dư và thông tin từ
SHB):………………………………………………………………………………………………..

□ Đăng ký nhận thông báo số dư, sao kê

□ Đăng ký nhận thông báo tỷ giá lãi suất, tin tức ngân hàng

III. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG KÊNH SMS BANKING (nếu đăng ký vui lòng đánh dấu  vào 1 trong các ô dưới đây)
Gói dịch vụ

□ smsBasic

Hạn mức

□ smsSilver

Truy vấn thông tin qua SMS

Giao dịch qua tin nhắn SMS

-

20.000.000 VNĐ

Giao dịch trong SHB

Số điện thoại giao dịch SMS Banking(chỉ đăng ký 01 số):……………………………

Tài khoản mặc định:……………………………

□ Đăng ký báo số dư qua SMS vào các số điện thoại:…………………………………………. ………………………(các số cách nhau bởi dấu ; )
□ Đăng ký nhắc nợ qua SMS vào các số điện thoại:………………………………………………. ……………………(các số cách nhau bởi dấu ;)
IV. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG KÊNH MOBILE BANKING (nếu đăng ký vui lòng đánh dấu  vào 1 trong các ô dưới đây)
Gói dịch vụ

□ mBasic

Hạn mức
Giao dịch trong SHB

□ mSilver

□ mGold

Truy vấn

Giao dịch – xác thực bằng SMS

Giao dịch – xác thực bằng thẻ eSecure

-

100.000.000 VNĐ

300.000.000 VNĐ

Số điện thoại giao dịch Mobile Banking(chỉ đăng ký 01 số):…………………………….
V. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG KÊNH PHONE BANKING

□ Đăng ký truy vấn Tài khoản qua Phone Banking

Email nhận thông báo :………………………...………………………………………

VI. PHÍ DỊCH VỤ
Tôi đồng ý thanh toán các khoản phí có liên quan theo phương thức tự động ghi nợ tài khoản số:…………………………..………………………
Tôi …………………………………………….., xin xác nhận:
1. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông
tin đã cung cấp;
2. Đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ “Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ”;
3. Đã nhận và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo quản Thiết bị bảo mật,
mật khẩu giao dịch và bảo mật thông tin.
Quý khách có được nhân viên SHB giới thiệu sử dụng?
Không
Chưa tốt
Tốt
Rất tốt
Tên nhân viên ……..............................Quầy số…….

□

□

□

□

…….., ngày …..tháng …..năm …..
Người đăng ký/Chủ Tài khoản
(2 chữ ký giống nhau, ghi rõ họ tên)

1………………………...….… 2
……………………………
…………………………………………………………

Phần dành cho ngân hàng: SHB chấp nhận cung cấp dịch vụ Ngân hàng điện tử theo như yêu cầu của chủ Tài khoản.
Giao dịch viên
Kiểm soát viên
Ngày…….tháng………năm……….
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Khách hàng đăng ký phải là chủ tài khoản và xuất trình CMND/ Hộ chiếu khi đến Ngân hàng. Giấy đăng ký 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; hết hiệu lực khi khách hàng lập một Giấy đăng ký/thay đổi mới và có giá trị kể từ ngày được
Ngân hàng SHB xác nhận.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Điều 1. Quyền và trách nhiệm của Chủ Tài khoản
1. Việc sử dụng Tài khoản và Dịch vụ Ngân hàng điện tử SHB phải tuân thủ các quy định của pháp luật và SHB.
2. Cung cấp thông tin đầy đủ, hợp pháp, chính xác, khớp đúng với hồ sơ đăng ký mở Tài khoản tại SHB trong các giao dịch thanh toán.
3. Thông báo kịp thời tới SHB khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn trên Tài khoản của mình hoặc Tài khoản của mình bị lợi dụng. Hoàn trả cho SHB
những khoản thanh toán quá số dư được phép trên Tài khoản và lãi phát sinh theo quy định của SHB, những khoản tiền ghi “Có” nhầm,
thừa vào Tài khoản.
4. Quyền và trách nhiệm của Chủ Tài khoản khi sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử SHB:
a)

Khách hàng thực hiện kiểm tra tình trạng thiết bị đảm bảo các điều kiện: Mới 100%, có dán tem bảo hành, nguyên trạng về bao bì, mẫu
mã khi nhận thiết bị từ SHB. Sau khi hoàn tất việc nhận và kiểm tra tình trạng thiết bị, khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi
phí sửa chữa hoặc thay mới thiết bị đối với các trường hợp rủi ro (hỏng hóc, mất, thất lạc,…) xảy ra với thiết bị bảo mật không nằm
trong điều kiện bảo hành.

b)

Chịu hoàn toàn trách nhiệm và toàn bộ thiệt hại đối với các giao dịch có sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu, thiết bị bảo mật đã được
bàn giao cho quý khách.

c)

Khi đổi số thuê bao điện thoại, thẻ eSecure, USB Token, điện thoại bị mất cắp, thất lạc hoặc lộ thông tin tài khoản như: mật khẩu giao
dịch, mật khẩu đăng nhập… Quý khách hàng phải thông báo ngay với ngân hàng để được khóa dịch vụ và đến ngân hàng để điều
chỉnh.

d)

Thực hiện việc tra soát, khiếu nại về các giao dịch Ngân hàng điện tử trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

e)

Quý khách hàng đã tìm hiểu về cách thức bảo mật và có trách nhiệm bảo mật thông tin sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử và phải chịu
trách nhiệm về tài chính cho tất cả các giao dịch đã được thực hiện (nếu có) trong trường hợp lỗi do khách hàng để lộ thông tin về mật
mã hoặc nhầm lẫn trong giao dịch

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của SHB
1. SHB được quyền tự động trích tiền từ Tài khoản thanh toán phí của Quý khách đối với dịch vụ có thu phí theo biếu phí hiện hành của SHB.
Trường hợp Tài Khoản không đủ số dư để thanh toán phí, Ngân hàng được quyền ngưng cung cấp dịch vụ. Quý khách có trách nhiệm thanh
toán toàn bộ khoản nợ phí cho Ngân hàng trước khi chấm dứt sử dụng dịch vụ hoặc tất toán (đóng) Tài Khoản.
2. Có quyền từ chối thực hiện các lệnh thanh toán của Khách hàng trong các trường hợp sau: (i) Khách hàng thực hiện không đầy đủ các yêu
cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không đúng với các yếu tố đã đăng ký hoặc không phù hợp với các thỏa thuận
giữa Khách hàng với SHB; (ii) Khách hàng không có đủ số dư được phép sử dụng để đảm bảo cho việc thực hiện các lệnh thanh toán; (iii) Khi
có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Đối với Dịch vụ Ngân hàng điện tử: Được quyền khóa, tạm ngừng, chấm dứt hoặc từ chối việc sử dụng Dịch vụ Ngân hàng điện tử khi thấy
cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan; Khóa Tên đăng nhập trong vòng 01 (một) giờ đồng hồ (trong giờ hành chính của SHB)
kể từ khi nhận được thông báo của Chủ Tài khoản về việc Thiết bị bảo mật bị thất lạc, mất cắp hoặc lộ Mật khẩu;
Điều 3. Phí và thanh toán Phí
1. Biểu phí: theo biểu phí hiện hành của SHB.
2. Thanh toán: Việc thanh toán các loại phí được thực hiện ngay trên Tài khoản của Chủ Tài khoản.
Điều 4. Cam kết chung
1. SHB cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật và thỏa thuận với Chủ Tài khoản trong quá trình cung cấp các dịch vụ.
2. Đối với Dịch vụ Ngân hàng điện tử:
a)

Giao dịch sẽ chỉ được chấp nhận khi được thực hiện qua dịch vụ bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu của Chủ Tài khoản và yêu cầu thực
hiện giao dịch đã được gửi tới hệ thống xử lý của SHB. SHB không bảo đảm về các vấn đề sau: Việc cung cấp dịch vụ qua phương tiện
điện tử sẽ hoàn toàn không bị ngắt hoặc không gặp lỗi; Các thông tin được truyền tải bị mất; Xuất hiện những virus gây thiệt hại cho
hệ thống máy tính của Chủ Tài khoản khi Chủ Tài khoản truy cập vào website của SHB để thực hiện giao dịch.

b)

Chủ Tài khoản phải tự bảo đảm quá trình thực hiện giao dịch chính xác và đầy đủ.

c)

Đối với các giao dịch chuyển tiền cho các tài khoản ngoài hệ thống SHB: Ngân hàng sẽ ghi Nợ Tài khoản vào cùng ngày làm việc và tiền
sẽ được chuyển vào hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng để đến Ngân hàng thụ hưởng.

d)

Các yêu cầu giao dịch được gửi đi từ phía Chủ Tài khoản không có nghĩa là các yêu cầu giao dịch nói trên đã đương nhiên được SHB ghi
nhận và xử lý. SHB chỉ tiến hành ghi Nợ/Có Tài khoản theo các quy định tại Điểm c Khoản này sau khi SHB kiểm tra và hệ thống đã xác
nhận việc nhận được yêu cầu từ Chủ Tài khoản.

3. SHB cam kết công bố công khai, chi tiết các quy định, biểu phí và các điều khoản, điều kiện liên quan (Chưa được quy định tại bản Đăng ký
này) trên website http://www.shb.com.vn.
4. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định, biểu phí và các điều khoản, điều kiện liên quan đến việc đăng ký / thay đổi và sử dụng tên
đăng nhập Ngân hàng điện tử sẽ được SHB thông báo bằng văn bản hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên website của SHB
hoặc tại các điểm giao dịch của SHB. Chủ Tài khoản đương nhiên được coi là chấp thuận các nội dung sửa đổi, bổ bổ sung, thay thế nói trên
khi tiếp tục sử dụng các dịch vụ mà SHB cung cấp./.

