ĐƠN ĐĂNG KÝ KIÊM THỎA THUẬN MỞ TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM SAO SÁNG (TKSS)
CIF của Người đại diện hợp pháp:
CIF của Trẻ em:

Gửi: Public Bank Vietnam,
Chi nhánh/PGD: _______________________________
A. THÔNG TIN TRẺ EM
Tên đầy đủ:
______ / ______ / _________

Ngày sinh:

Nam

Nữ

Quốc tịch:
Số khai sinh:
______ / ______ / ________

Ngày ban hành:

Nơi ban hành:

Địa chỉ trong nước:
Điện thoại (Nếu có):

Di động (Nếu có):

Email (Nếu có):
B. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
Tên đầy đủ:
Ngày sinh:

______ / ______ / _________

Nam

Nữ

Quốc tịch:
Số CMND/CCCD/HC:
Ngày cấp:

______ / ______ / _________

Nơi cấp:

Địa chỉ tại Việt Nam (Nếu khác so với địa chỉ của Trẻ em):

Tôi xin xác nhận rằng tôi là Người đại diện hợp pháp của trẻ em nêu trên. Hồ sơ pháp lý chứng minh tư cách Người đại
diện hợp pháp (tại thời điểm mở tài khoản) bao gồm:
Giấy khai sinh của trẻ em:

Có/ không;

hoặc

Sổ hộ khẩu:

Có/ không;

hoặc

Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền:

Có/ không;

hoặc

Giấy tờ khác: ___________________________________________________________________

Để tra cứu số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm, Khách hàng vui lòng liên hệ hotline của Ngân hàng (18001198) hoặc các hình
thức khác như đăng ký với Ngân hàng tại thời điểm gửi tiền.
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C. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM SAO SÁNG
Tôi/chúng tôi đề nghị Public Bank Vietnam (PBVN) mở tài khoản cho trẻ em và tôi với những thông tin sau:
Loại hình tài khoản:
Tiết Kiệm Sao Sáng

Đồng tiền:
VND

USD

Lãi suất: Lãi suất thả nổi được điều chỉnh theo chính sách của PBVN trong từng thời kỳ và tuân thủ quy định hiện
hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chính sách nội bộ của PBVN và lãi suất biến động của thị trường. Lãi suất
này được cộng dồn và ghi có vào tài khoản TKSS vào cuối mỗi tháng dương lịch dựa trên số ngày thực tế phát sinh.
Lãi suất được tính trên cơ sở 365 ngày trên một năm và theo phương pháp tính lãi lấy số dư cuối ngày (tương đương
với phương pháp tính lãi lấy số dư đầu ngày theo quy định của Ngân hàng Nhà nước). Lãi suất được công bố tại quầy
và trang web của Ngân hàng tại thời điểm gửi tiền. Khách hàng được cung cấp phiếu tính lãi khi có yêu cầu.
Phương thức gửi tiền:
Gửi tiền mặt
Chuyển khoản
Chuyển khoản tự động
Khác, xin chỉ rõ:
(Khách hàng có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn)
D. LỆNH CHUYỂN KHOẢN TỰ ĐỘNG
(Áp dụng trong trường hợp Người đại diện hợp pháp ủy quyền cho PBVN tự động chuyển khoản từ tài khoản của
người đó tại PBVN sang tài khoản TKSS được đề cập ở trên.)
Tôi đồng ý ủy quyền cho PBVN kiểm tra tài khoản của tôi tại Ngân hàng, và ghi nợ tài khoản của tôi để chuyển cho tài
khoản TKSS như sau:
Tên chủ tài khoản:
Số Tài khoản:
Số tài khoản TKSS:
Nội dung chuyển: Lệnh chuyển khoản tự động sang tài khoản TKSS
Số lượng (Bằng số):
Số lượng (Bằng chữ):
Ngày chuyển khoản tự động:
Kỳ chuyển tự động (hàng tuần/hàng tháng/hàng quý/hàng năm):
Thời hạn sử dụng dịch vụ này: Từ ngày đăng ký đến ngày đáo hạn/ngày đóng của Tài khoản TKSS hoặc bất kỳ khi nào
có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện hợp pháp và bất cứ quy định nào của Ngân hàng.

Để tra cứu số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm, Khách hàng vui lòng liên hệ hotline của Ngân hàng (18001198) hoặc các hình
thức khác như đăng ký với Ngân hàng tại thời điểm gửi tiền.
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E. CHỮ KÝ VÀ PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH TÀI KHOẢN
1)

Phương thức điều hành tài khoản: 01 Người đại diện hợp pháp

2)

Mẫu chữ ký của Người đại diện hợp pháp:

F. CAM KẾT BỞI NGƯỜI GỬI TIỀN
1) Chúng tôi cam kết rằng tất cả các thông tin trong đơn đề nghị này là hợp pháp và chính xác.
2) Chúng tôi đã đọc, hiểu và tuân thủ Điều kiện và Điều khoản liên quan đến việc mở, quản lý và sử dụng tài khoản
tại PBVN cũng như các dịch vụ đã đăng ký như trên. Chúng tôi hiểu các Điều kiện và Điều khoản này (có thể thay
đổi trong từng thời kỳ) sẽ chi phối hoạt động của tài khoản và chúng tôi đồng ý với tất cả các sửa đổi các Điều kiện
và Điều khoản trên.
3) Chúng tôi cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng tài khoản Ngân hàng theo như quy
định của Pháp luật Việt Nam và của PBVN, trả đầy đủ các loại thuế, phí liên quan đến tài khoản (bao gồm việc ủy
quyền mở tài khoản) theo như quy định về biểu phí của PBVN.
Người đại diện hợp pháp

(Chữ ký)
Tên đầy đủ:
Ngày _______ Tháng ________ Năm _____________
PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG
Sau khi kiểm tra hồ sơ khách hàng, PBVN, Chi nhánh/Phòng giao dịch___________chấp nhận hồ sơ của khách hàng.
Số tài khoản:
Xác nhận của chuyên viên phòng Dịch vụ Khách Hàng:

Phê duyệt của Giám Đốc Chi
nhánh/Phòng giao dịch

______________________________
Chữ ký của Chuyên viên

______________________________
Chữ ký của Chuyên viên cao cấp

______________________________

Ngày: ______________

Ngày: ______________

Ngày: ______________

Đơn mở tài khoản này là bộ phận không tách rời của Sổ tiết kiệm sao sáng.

Để tra cứu số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm, Khách hàng vui lòng liên hệ hotline của Ngân hàng (18001198) hoặc các hình
thức khác như đăng ký với Ngân hàng tại thời điểm gửi tiền.
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