
    ðƠN YÊU CẦU DỊCH VỤ INTERNET BANKING  
                                                                 (Dành cho Khách hàng cá nhân)                       Mẫu số 03a/2012/IB-LPB 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bưu ñiện Liên Việt (LienVietPostBank) 
                                                       Chi nhánh: 

 

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Họ tên Khách hàng (viết in hoa): 

Mã số KH (Số CIF)                            

YÊU CẦU (Khách hàng ñánh dấu vào ô lựa chọn) 

         Yêu cầu dịch vụ 

TT Dịch vụ Khóa dịch vụ Khôi phục dịch vụ Chấm dứt dịch vụ Thay ñổi dịch vụ Thay ñổi thông tin 

1 Tra cứu tài khoản      

2 Chuyển khoản      

Thông tin người sử dụng (Thay ñổi dịch vụ/Thay ñổi thông tin) 

TT Họ tên CMND Email ðTDð 

1     
 

         Yêu cầu về Token 

TT ðề nghị Khóa Token Mở khóa Token Thay thế Token 

1 ID Token:……………………………   ID Token: ……………………………... 

Lý do:       Quý khách làm thất lạc hoặc làm hỏng        Token bị lỗi          Token hết pin         Khác: ………………………………....... 

         Cấp lại mật khẩu ñăng nhập 

        Yêu cầu khác: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

1. Những thông tin trên ñây là ñúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các 
thông tin ñã cung cấp 

2. ðã ñọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ Các ñiều khoản và ñiều kiện sử dụng dịch 
vụ Ngân hàng trực tuyến. 

3. Cam ñoan thực hiện ñúng chế ñộ sử dụng tài khoản của cá nhân, chế ñộ sử dụng 
dịch vụ ngân hàng trực tuyến và các dịch vụ liên quan khác của Ngân hàng. 

4. Thanh toán phí dịch vụ (nếu có): ðồng ý thanh toán trích từ tài khoản 
số………………………………..tại Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt 

………, ngày … tháng … năm 20… 

Khách hàng 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN YÊU CẦU: ..............................................................  
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN YÊU CẦU 
… giờ … ,ngày … tháng … năm 20… 

Cán bộ tiếp nhận Cán bộ kiểm soát 
 
 
 
 
 
 
 

Bàn giao Thiết bị bảo mật (Token) 
ID Token:…………………… 

Khách hàng xác nhận: 
Tôi ñã nhận Token ở tình trạng tốt. 

Khách hàng 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: Thông tin trên ðơn ñăng ký phải thống nhất với thông tin trên Hồ sơ Khách hàng 
Quý khách vui lòng mang 02 (hai) bản ðơn yêu cầu ñã ñiền ñầy ñủ thông tin theo yêu cầu ñến Chi nhánh Ngân hàng  
Bưu ñiện Liên Việt gần nhất 


