Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Hội sở: 77 Trần Hưng Đạo , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (043) 9423388 - Fax: (043) 9422941
Email: contact@shb.com.vn - website: http://www.shb.com.vn
Mẫu số 01/MBNHĐT-SHB/2010
ĐƠN ĐĂNG KÝ/ ĐIỀU CHỈNH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ SHB
(Dành cho khách hàng cá nhân)
Tôi muốn:

 Đăng ký/điều chỉnh

 Ngừng sử dụng

A. Thông tin khách hàng
- Họ và tên chủ tài khoản:…………………………………………………Mã KH/Số tài khoản………………………………..
- Số CMND/Hộ chiếu:…………………….…………Ngày cấp……….……………Nơi cấp:……………………...…………..
- Số điện thoại di động:…………………………( chỉ được đăng ký 01 số điện thoại để sử dụng các dịch vụ liên quan)
B. Thông tin dịch vụ
Sau khi đã xem xét, đồng ý các Quy định, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử, đề nghị ngân hàng
SHB cung cấp các dịch vụ như sau: (vui lòng đánh dấu  vào ô đăng ký hoặc không đăng ký cho mỗi loại dịch vụ )
Dịch vụ Internet Banking
Tên dịch vụ

Dịch vụ SMS Banking
Đăng
ký


Không
đăng ký


Tên dịch vụ

1. Truy vấn thông tin tài khoản
1. Truy vấn thông tin tài khoản
2. Nhận thông báo số dư và sao kê qua
email (nếu sử dụng, quý khách điền chi tiết


2. Nhận thông báo số dư qua SMS
trong mục C3)
(nếu sử dụng, quý khách điền chi tiết
trong mục C4)
3. Nhận email tỷ giá, lãi suất và thông tin


từ SHB: ……………………………………
4. Chuyển khoản/thanh toán
3. Chuyển khoản/thanh toán
Hạn mức Internet Banking đề nghị (tối đa
Hạn mức SMS Banking đề nghị (tối đa
20.000.000 VNĐ/ngày):
20.000.000 VNĐ/ngày):


………………………………….VNĐ/ngày
……………………………….VNĐ/ngày
Bằng chữ: ………………..………..……….
Bằng chữ: ………………..…………….
……………………………………………...
……………………………………….....
Dịch vụ Phone Banking
Email nhận thông báo qua PhoneBanking: …………………………………………………………………….

Đăng
ký


Không
đăng ký














Đăng
ký

Không
đăng ký

































C. Thông tin chi tiết
Tên dịch vụ
1. Cấp lại mật khẩu
- Cấp lại mật khẩu Internet Banking (bao gồm mật khẩu đăng nhập và mật khẩu giao dịch)
- Cấp lại mật khẩu SMS Banking
- Cấp lại mật khẩu Phone Banking
2. Số tài khoản mặc định (sử dụng trong SMS Banking/PhoneBanking): ……………………………………..
3. Danh sách tài khoản nhận email thông báo số dư, sao kê tài khoản
Số tài khoản:………… ……………..Danh sách email:…………………………………………………………
Số tài khoản:…………… …………..Danh sách email:…………………………………………………………
Số tài khoản:…………… …………..Danh sách email:…………………………………………………………
Số tài khoản:……………… ………..Danh sách email:…………………………………………………………
Số tài khoản:…………… …………..Danh sách email:…………………………………………………………
4. Danh sách tài khoản nhận SMS thông báo số dư
Số tài khoản:…………… …………..Danh sách SĐT:…………………………………………………………
Số tài khoản:…………… …………..Danh sách SĐT:…………………………………………………………
Số tài khoản:…………… …………..Danh sách SĐT:…………………………………………………………
Số tài khoản:………… ……………..Danh sách SĐT:…………………………………………………………
Số tài khoản:………… ……………..Danh sách SĐT:…………………………………………………………

D. Quy định chung
Để sử dụng dịch vụ chuyển khoản/ thanh toán trên eBanking, Quý khách phải sử dụng ĐTDĐ để xác thực giao dịch bằng SMS.
Khách hàng phải thông báo kịp thời với SHB khi phát hiện thấy sai sót nhầm lẫn trên Tài khoản của mình hoặc Tài khoản của
mình bị lợi dụng. Hoàn trả cho SHB những khoản tiền ghi “Có” nhầm, thừa vào tài khoản.
Ngân hàng 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.
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.
SHB được quyền dựa vào các chứng từ có chữ ký của Quý khách hàng hoặc giao dịch có sử dụng các thông tin bảo mật tại mục
C.1 như là bằng chứng xác thực giao dịch do chính Quý khách hàng (chủ tài khoản) thực hiện.
Khi thay đổi số thuê bao điện thoại, thất lạc Điện thoại di động 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.
SHB sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp sau:
o Dịch vụ không thực hiện được do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (lỗi đường truyền, nghẽn mạch...) hoặc
thuê bao ngoài vùng phủ sóng.
o Thuê bao điện thoại bị khóa hai chiều hoặc số tiền trong tài khoản thuê bao điện thoại của Quý khách hàng không
đủ để thực hiện giao dịch.
o Các trường hợp bất khả kháng: thiên tai, địch họa, chiến tranh, …
o Thông tin khách hàng cung cấp không chính xác, đầy đủ…
SHB được quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu Quý khách vi phạm Quy định, Điều khoản hiện hành. Trường hợp Quý khách
hàng chủ động ngưng dịch vụ chỉ có hiệu lực khi Quý khách đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ phát sinh (nếu có) và được SHB
chấp thuận bằng văn bản.
E. Cam kết của khách hàng
Tôi đã biết và cam kết chấp hành đúng Quy định, Điều khoản hiện hành và biểu phí của SHB về sử dụng dịch vụ Ngân hàng
điện tử SHB.
………………., ngày……tháng…….năm ………
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phần dành cho ngân hàng
SHB cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và đảm bảo an ninh hệ thống ở mức cao nhất.
Giao dịch viên

Kiểm soát viên

Ngày…….tháng………năm……….

Xác nhận của khách hàng

Khách hàng ký (ghi rõ họ tên):

Tôi xin xác nhận đã nhận đầy đủ thông tin dùng để giao dịch bao gồm: Mật khẩu đăng nhập,
giao dịch (tùy dịch vụ đăng ký)
(Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên SHB trong trường hợp chưa nhận được những
thông tin trên).
Lưu ý: Quý khách đăng ký phải là chủ thẻ chính (hoặc chủ tài khoản) và xuất trình CMND/ Hộ chiếu khi đến Ngân hàng. Giấy đăng
ký/ điều chỉnh 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/ điều chỉnh mới và có giá trị kể từ ngày được Ngân hàng SHB xác nhận.

