
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
KHÁCH HÀNG GỬI TIẾT KIỆM

Mã Khách hàng (CIF): .....................................

I. Thông tin khách hàng
Họ và tên*: ........................................................................................... Giới tính*:                Nam            Nữ  
Ngày sinh*: .......................................................................................... Nơi sinh*: ........................................................ 
Người cư trú*:             Có               Không                                    Quốc tịch1: .......................................................
Số Giấy tờ xác minh (GTXM)*2.................... Ngày cấp*: .................. Nơi cấp*: .........................................................
Thị thực nhập cảnh:     Miễn thị thực nhập cảnh                                 Từ ngày .................... đến ngày ..................
Địa chỉ thường trú*: ........................................................................................................................................................
Địa chỉ nơi ở hiện tại*: ....................................................................................................................................................
Điện thoại cố định: ........................... Di động*3: ................................ E-mail: .............................................................
Tình trạng hôn nhân:   Độc thân                        Đã kết hôn            Khác ...........................................................
Trình độ học vấn:        THPT                             Trung cấp              Cao đẳng      Đại học      Trên Đại học
Nghề nghiệp*:             Nhân viên văn phòng    Công chức             Hưu trí 
                                    Học sinh, sinh viên        Tự doanh               Khác: ..........................................................
Chức vụ*: .......................................................................................................................................................................
Nơi công tác: ........................................................................................  Nhận lương qua LienVietPostBank
Thu nhập:                    Dưới 10 triệu đồng                                          Từ 10 đến dưới 20 triệu đồng  
(Trung bình/tháng)      Từ 20 đến dưới 30 triệu đồng                         Trên 30 triệu đồng
II. Thông tin FATCA và nhận ủy thác của ủy thác nước ngoài 
1. Tôi  Có (vui lòng khai báo tại mẫu biểu W9)/  Không là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú tại Mỹ5.
2. Tôi  Có (vui lòng khai báo tại mẫu biểu W8)/  Không (i) có thẻ xanh do Chính phủ Mỹ cấp hoặc (ii) sinh tại 

Mỹ hoặc (iii) có địa chỉ/số điện thoại tại Mỹ hoặc (iv) thường xuyên thanh toán đến một địa chỉ/tài khoản Mỹ 
hoặc (v) được ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ.

3. Tôi  Có (vui lòng khai báo bổ sung mẫu biểu theo quy định)/  Không phải là người nhận ủy thác của ủy thác 
nước ngoài.

III. Xác nhận của Khách hàng
Tôi cam kết các thông tin trên đây là chính xác, cập nhật, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã 
cung cấp. Tôi xác nhận chữ ký dưới đây là chữ ký mẫu của mình cho các giao dịch của tôi tại LienVietPostBank.

………………….. , ngày ……/……………/…………..
Chữ ký 1

(Ký, ghi rõ họ tên)
Chữ ký 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Dành cho ngân hàng    
Ngày mở CIF khách hàng: ……………………..…….. Mã Nhân viên: …………………………........………………

Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng Đơn vị Kinh doanh
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:
1. Nếu có nhiều hơn 1 quốc tịch, Khách hàng khai báo theo thứ tự Quốc tịch thứ nhất – Quốc tịch thứ hai.
2. GTXM là Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi. 
3. Trừ trường hợp có yêu cầu khác, Ngân hàng mặc định gửi tin nhắn thông báo khi phát sinh các giao dịch liên quan đến STK/HĐTG của Khách hàng 

vào số điện thoại này. 
4. Thông tin được đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc phải kê khai. ĐVKD thực hiện gạch bỏ (\) đối với các nội dung Khách hàng không khai báo thông 

tin trên mẫu biểu.
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