
ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 

DỊCH VỤ SMS BANKING - MOBILE BANKING  
                                                                                         Mẫu số 01/2012/MB-LPB 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) 

                                                       Chi nhánh:……………………………………………………. 

 

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Dành cho Khách hàng cá nhân 

Họ và tên:                                                        Ngày sinh: 

Số CMND/Hộ chiếu:                                 Ngày cấp:                                         Nơi cấp: 

Địa chỉ: 

Điện thoại di động:                                Email:          

Dành cho Khách hàng doanh nghiệp 

Tên doanh nghiệp: 

Giấy phép ĐKKD:                                          Ngày cấp:                                         Nơi cấp:  

Địa chỉ: 

Điện thoại di động:                                Email: 

Người đại diện:                                               Chức vụ: 

Số CMND/Hộ chiếu:                                 Ngày cấp:                                         Nơi cấp: 
 

Mã số KH (Số CIF)                               

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ 

 

Dùng gói trên SMS  Gói 
….. 

 Gói 
….. 

 Gói 
….. Dùng gói trên ứng dụng Mobile    

Số tài khoản 
Mặc 

định 

Số ĐT 1 

………….. Số ĐT 2 ………… 

Số ĐT 3 

………… 

BĐSD Gói BĐSD Gói BĐSD Gói 

        

        

        

        

        
 

 BĐSD Nhận tin nhắn biến động số dư 

Cá nhân Gói Bạc Truy vấn 

Gói Vàng Truy vấn, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn 

Gói Kim cương Truy vấn, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, topup 

Doanh nghiệp Gói Bạc Truy vấn 
 

Phương thức thanh toán phí đăng ký 

        Tiền mặt Trích từ tài khoản số: ................................................................ của tôi mở tại LienVietPostBank. 

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

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 SMS Banking và Mobile Banking. 

3. Cam đoan thực hiện đúng chế độ sử dụng tài khoản của cá nhân, chế độ sử 

dụng dịch vụ SMS Banking và Mobile Banking và các dịch vụ liên quan khác 

của Ngân hàng. 

………, ngày … tháng … năm 20… 

Khách hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 



ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 

DỊCH VỤ SMS BANKING - MOBILE BANKING  
                                                                                         Mẫu số 01/2012/MB-LPB 

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt xác nhận đăng ký của Khách hàng và thực hiện kích 

hoạt dịch vụ. Thời gian nhận được bản đăng ký đến khi kích hoạt dịch vụ tối đa là 

01 (một) ngày làm việc.  

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN YÊU CẦU 

… giờ … , ngày … tháng … năm 20… 

Cán bộ tiếp nhận Cán bộ kiểm soát 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Thông tin trên Đơn đăng ký phải thống nhất với thông tin trên Hồ sơ Khách hàng. 

Quy khách vui lòng mang 02 (hai) bản Đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu đến Chi nhánh Ngân hàng  

Bưu điện Liên Việt gần nhất. 


