
 Chuyển phát tận tay theo yêu cầu, tại:
 Địa chỉ nơi ở hiện tại
 Địa chỉ nơi làm việc hiện tại

Hình thức nhận thông báo giao dịch:
 Email

  Giấy   Địa chỉ hộ khẩu   Địa chỉ nơi ở hiện tại   Địa chỉ nơi làm việc
 SMS/Ngân hàng điện tử/Trang mạng điện tử/Ứng dụng ngân hang số/Khác

10. CAM KẾT

Ngày ký: ............... /............... /.............................. 

Chủ thẻ chính
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ngày ký: ............... /............... /.............................. 

Chủ thẻ phụ
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ngày ký: ............... /............... /.............................. 

Chữ ký Người thực hiện
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ngày ký: ............... /............... /.............................. 

Chữ ký Người cấp thẻ
(Ký và ghi rõ Họ tên)

11. PHẦN DÀNH cho ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

12. PHẦN DÀNH ĐƠN VỊ CẤP THẺ

Mã CN: ...........................................................  Tên CN: ................................................................................................................................

Mã số CIF của: Thẻ chính ............................................................................  Thẻ phụ: ................................................

Khuyến mãi (Promotion code): ..........................................................................................................................................

Tên người giới thiệu/ CTV (nếu có): ........................................  Mã CBNV/Sale ID: ....................

Tên người tiếp nhận: .......................................................................................... Sale ID: ......................................................

Chấp nhận bộ hồ sơ:          Có                        Không

thẻ tín dụng quốc tế ocb

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

Tư vấn miễn phí

18006678
Website

www.ocb.com.vn

   GNÔHT NẬHN ÀV ÝK GNĂĐ CỨHT HNÌH ,ẺHT NẬHN ỈHC AỊĐ .90
BÁO GIAO DỊCH
Địa chỉ nhận thẻ (*)

(*)

:  Tại CN/PGD OCB: ...................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

        
Ngày tháng năm sinh (*): ............... /............... /..............................    Giới tính (*):   Nam         Nữ                

Số CMND/Hộ chiếu (*): ..............................................................................................................................................................................

Ngày cấp (*): ............... /............... /..................................... Nơi cấp(*): ..................................................................................................

Email: ............................................................................................. 

Địa chỉ ở hiện tại: ............................................................................................................................................................................................. 

Điện thoại di động (*): ...........................................................

Quan hệ với Chủ thẻ chính (*): .................... Hạn mức yêu cầu (*): ............................triệu đồng

(*)OCB khuyến khích Quý khách nhận TBGD qua Email/SMS/Ứng dụng khác để góp phần bảo vệ 
môi trường. Trường hợp, Quý khách có nhu cầu nhậnTBGD bằng hình thức giấy, OCB sẽ thu phí 
theo quy định.

Tôi hiểu rằng việc điền đầy đủ các thông tin theo Giấy đề nghị này không 
đảm bảo việc OCB chấp thuận phát hành thẻ và/hoặc cung cấp các dịch vụ 
liên quan đến thẻ theo Giấy đề nghị trên. OCB không có trách nhiệm trả lại 
bất kỳ hồ sơ cấp Thẻ nào.
Tôi khẳng định tất cả thông tin được cung cấp trong Giấy đề nghị này là 
đúng sự thật. Tôi cho phép và đồng ý rằng OCB hay bất kỳ bên nào thay 
mặt cho OCB: (i) được sử dụng, chia sẻ và trao đổi thông tin của Tôi với các 
cá nhân và/hoặc tổ chức khác, bao gồm thông tin về tín dụng của Tôi nhằm 
mục đích hạn chế rủi ro cho Tôi, cho OCB hoặc vì mục đích khác không trái 
với quy định pháp luật (ii) tìm kiếm thông tin từ bất kỳ cá nhân và/hoặc tổ 
chức nào; (iii) và trích tiền từ tài khoản của Tôi tại OCB để thanh toán nợ quá 
hạn; (iv) từ chối/ ngưng thực hiện nghĩa vụ với Tôi theo các cam kết nếu Tôi 
còn dư nợ Thẻ chưa thanh toán cho OCB.
Bằng việc ký vào Giấy đề nghị này, Tôi xác nhận rằng Tôi đã đọc và đồng ý 
bị ràng buộc bởi bản Điều khoản và điều kiện sử dụng Thẻ tín dụng OCB và 
cùng với Giấy đề nghị này, tạo nên một Hợp đồng chi phối việc phát hành 
và sử dụng Thẻ tín dụng OCB có tính ràng buộc về mặt pháp lý giữa Tôi và 
OCB. Tôi chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh 
liên quan đến việc sử dụng Thẻ tín dụng OCB mà Tôi đã được cấp.
Tôi hiểu rằng trường hợp Tôi được OCB cấp tín dụng dưới bất kỳ hình thức 
nào (tại bất kỳ thời điểm nào) và có bảo đảm thì nghĩa vụ bảo đảm của tài 
sản đó đương nhiên bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán phát sinh trong quá 
trình sử dụng Thẻ. Việc Tôi bị chấm dứt cấp tín dụng tại OCB vì bất cứ lý do 
gì có thể dẫn đến tình trạng Thẻ bị chấm dứt hoạt động và/hoặc xử lý tài 
sản đảm bảo từ phía OCB.
Giấy đề nghị này được lập thành 01 bản chính và được giữ bởi OCB. Điều 
khoản và điều kiện Thẻ tín dụng OCB sẽ được công bố tại trang thông tin 
điện tử chính thức của OCB (www.ocb.com.vn) hay tại bất kỳ điểm giao 
dịch OCB. Bản sao Điều khoản và điều kiện cũng sẽ được cung cấp kèm 
theo khi Thẻ của Quý khách được phát hành.

Phê duyệt hạn mức tín dụng:

Ngày chốt thông báo giao dịch:

Lãi suất tại thời điểm làm thẻ:

.........................................................................................................           

.....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(Bằng chữ: .............................................................................................................................................................................................................)           

triệu đồng

Ngày ký: ............... /............... /.............................. 

Chữ ký nhân viên tiếp nhận
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ngày ký: ............... /............... /.............................. 

Chữ ký Lãnh đạo kinh doanh
(Ký và ghi rõ Họ tên)



Số HĐ: ............. /20............. / Ngày HĐ ...............................................................

 Ngày: ............. /............. /..........................

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG
THẺ TÍN DỤNG KIÊM HỢP ĐỒNG

(Áp dụng cho Khách hàng cá nhân)

Vui lòng điền đủ các thông tin sau:
 Thông tin có để dấu (*) là thông tin bắt buộc cung cấp.
 Thông tin cung cấp không đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến thời gian thẩm 
định cấp Thẻ tín dụng.
Hạn mức tín dụng mong muốn (*): ................................................................................................  triệu đồng
(Thông tin chỉ có giá trị tham khảo. Hạn mức tín dụng của Khách hàng sẽ được quyết định dựa 
trên kết quả thẩm định theo quy định của OCB)

01. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Thẻ tín dụng và các hạng thẻ:  

  Dành cho Khách hàng Ưu tiên:
 Thẻ tín dụng Quốc tế OCB dành cho Khách hàng Ưu tiên

 

 Dành cho Khách hàng đam mê du lịch:
 Thẻ tín dụng OCB Passport Platinum   
 Thẻ tín dụng liên kết OCB - JETSTAR
 Thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu OCB – TTC Hospitality Platinum (Travel Card)

 Thẻ tín dụng OCB Sel�e 4U

 Thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu OCB – EVN

 Thẻ tín dụng nội địa CashCard

  Dành cho Khách hàng cá tính

 Dành cho Khách hàng ưu tiên thanh toán tiền điện vượt trội

 Vay tiêu dùng qua thẻ 

 Khác..........................................................................................................................................

 Sản phẩm phù hợp với mọi đối tượng Khách hàng
Thẻ tín dụng quốc tế OCB JCB: 

02. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (Chữ in hoa) (*): ...................................................................................................................................................................

(Như trên CMND/Hộ chiếu)
Tên in nổi trên Thẻ (*) (Chữ in hoa, không dấu, tối đa 21 ký tự kể cả khoảng trống)

Số CMND/Hộ chiếu (*): .............................................................................................................................................................................

Ngày cấp (*): ............... /............... /.............................. Nơi cấp(*): .........................................................................................................
Địa chỉ thường trú  (*): ................................................................................................................................................................................

Tình trạng nhà ở hiện tại   :  (*)

Địa chỉ liên lạc hiện tại   (*): ...................................................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh (*): ............... /............... /.............................. Quốc tịch (*): ......................................................

Số điện thoại di động (*): ………………….................................................................................................................................

Email (*):..........................................................................................................................................................................................................................

Trình độ học vấn(*):         Phổ thông        Trung cấp    Cao đẳng    
 Đại học               Sau Đại học              

 Nhà riêng    Thuê    Khác
 Sống cùng cha mẹ/ Người thân

Số người bạn đang chu cấp tài chính: …./Người.  Số tiền : ……triệu đồng/tháng

03. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP

Tình trạng việc làm(*)

(*)

:         Công chức          


Nhân viên văn phòng     
 Chủ DN/ Hộ KD cá thể        Nội trợ                                          

 Sinh viên
 Hưu trí      

 Khác: ......................................................................................................          

..................................................................................................................................................................

......................

Tên đơn vị hiện đang công tác hoặc làm chủ:

(Thông tin này cũng là thông tin người liên hệ khẩn cấp)

(**)Người thân là Cha/Mẹ ruột hoặc Anh/Chị/Em ruột hoặc Cô/Dì/Chú/Bác ruột hoặc Con 
ruột hoặc Người nuôi dưỡng/ Con nuôi hợp pháp

Người tham chiếu là người thân (không phải là người nêu ở các mục trước) hoặc bạn bè 
hoặc đồng nghiệp và là người biết rõ thông tin về Quý khách.

 ........................................................................................................

Địa chỉ nơi làm việc hiện tại: 
.........................................................................................................................................................................................Điện thoại Công ty:

..........................................Thời gian bắt đầu công tác tại Đơn vị hiện tại từ    :  Tháng             năm

.................................................................................................................................................................................................................Phòng ban: 
.........................................................................................................................................................................................................................Chức vụ: 

Loại hình Đơn vị:
 Công ty cổ phần                                    Hành chính sự nghiệp nhà nước         
 Công ty có vốn nhà nước                  Công ty có vốn 100% nước ngoài       
 Công ty liên doanh/ Hợp doanh     Công ty TNHH/ Doanh nghiệp tư nhân
Loại hợp đồng lao động (*): 
 Thời hạn dưới 1 năm                                   Thời hạn từ 1 đến 3 năm
 Không xác định thời hạn/ Biên chế       Khác: ..........................................................................................

............................................................................................................................................

Lĩnh vực hoạt động (*):   Bảo hiểm                Tài chính/ Chứng khoán
 Ngân hàng                   Bất động sản         Giáo dục         Y tế
Công nghệ thông tin  Xây dựng  Nhà hàng/ Khách sạn
 Nghệ thuật                  Khác:

04. THÔNG TIN TÀI CHÍNH

06. THÔNG TIN NGƯỜI THAM CHIẾU

07. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG

Các sản phẩm đã/đang sử dụng tại OCB: 
 Tài khoản                      Thẻ                          Vay                   Tiết kiệm
 Khác: ......................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................

Hình thức nhận thu nhập hàng tháng (*): 

Tổng thu nhập  ....................triệu đồng/ tháng (Lương thực nhận hàng tháng)(*): 

Chi tiêu bình quân  ....................triệu đồng/ tháng(*): 

 Tiền mặt                  Qua tài khoản OCB              
 Qua tài khoản Ngân hàng khác: ..........................................................................................................................

Hiện đang sử dụng thẻ tín dụng? (*):          Có                  Không
Ngân hàng phát hành (*)        Hình thức mở thẻ (*)             Hạn mức (*)

1. ................................................................................          Tín chấp    Thế chấp      ............................ triệu đồng
2. ................................................................................          Tín chấp    Thế chấp      ............................ triệu đồng

Khoản vay tại Ngân hàng/Tổ chức tín dụng khác(*):            Có            Không
Tên khoản vay (*)      Hình thức vay (*)             Dư nợ hiện tại (*)          Trả hàng tháng (*)

1. .................................    Tín chấp   Thế chấp       ...................... triệu đồng      ................. triệu đồng
2. .................................    Tín chấp   Thế chấp       ...................... triệu đồng      ................. triệu đồng

05. THÔNG TIN HÔN PHỐI (Trường hợp đã lập gia đình) HOẶC 
THÔNG TIN NGƯỜI THÂN(**) (Trường hợp độc thân/góa)

Dịch vụ dành cho khách hàng đã có Tài khoản thanh toán tại OCB

Tôi muốn đăng ký (*):         Có                 Không

Tôi muốn chọn tỷ lệ thanh toán(*):  

 Thanh toán tối thiểu    Thanh toán toàn bộ dư nợ hiện tại

Từ tài khoản số:

Tên chủ tài khoản:

Bằng việc đăng ký, Tôi đồng ý là OCB có quyền, và được Tôi ủy quyền, thực hiện ghi nợ tự động các khoản 
nợ phải thanh toán (hay bất kỳ phần thiếu hụt của bất kỳ khoản nợ phải thanh toán đã thỏa thuận trước 
nào) vào Tài khoản của Tôi tại OCB vào ngày trước hoặc ngay ngày đến hạn mỗi tháng liên quan đến Thẻ 
tín dụng của Tôi. Nếu ghi nợ tự động không thể thực hiện được do Tài khoản chỉ định của Tôi không đủ số 
dư vào ngày đến hạn, Tôi đồng ý rằng chỉ định ghi nợ tự động sẽ vô hiệu và Tôi vẫn có trách nhiệm thanh 
toán Thẻ tín dụng vào ngày đến hạn bằng mọi hình thức thanh toán khác.

Hạng thẻ:  Chuẩn (Classic)        Vàng (Gold)        Bạch kim (Platinum)
 Thẻ tín dụng quốc tế OCB MasterCard:

 Chuẩn (Classic)              Hạng thẻ:  Vàng (Gold)        Bạch kim (Platinum) 

Khách hàng đồng ý rằng đây là số điện thoại chính thức đăng ký với Ngân hàng (có thể thay đổi tùy từng 
thời điểm theo phương thức do OCB quy định). Các chỉ thị của Khách hàng thông qua số điện thoại đã đăng 
ký (bao gồm nhưng không giới hạn ở chỉ thị kích hoạt Thẻ tín dụng OCB) sẽ có giá trị ràng buộc Khách hàng

Tình trạng hôn nhân (*):   Độc thân            Đã lập gia đình             
 Ly hôn/ly thân Góa  Khác

Thời gian cư trú còn lại tại Việt Nam (*): .................................................................................................. tháng 
(Nếu là người nước ngoài)

Họ và tên (*): ..............................................................................................................................................................................................................
(*): ĐTDĐ       ..........................................................................................................................................................................................................................

Họ và tên (*): ..............................................................................................................................................................................................................
(*): ĐTDĐ       ..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................Địa chỉ cơ quan (*): 

...................................................................................................................................................................................................................Chức vụ (*): 

...................................................................................................................................................................................................................Chức vụ (*): 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Tên đơn vị công tác (*): ..........................................................................................................................................................................

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  .............................................................................................................................................................

Mối quan hệ với chủ thẻ  (*):    
 Đồng nghiệp                   Bạn bè                   Người thân 

Tên đơn vị công tác: ...................................................................................................................................................................................

Tại ngân hàng: ..........................................................................................................................................................................................................
Chi nhánh: .......................................................................................................................................................................................................................

09. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THẺ PHỤ

Tôi đồng ý và yêu cầu Ngân hàng cấp Thẻ tín dụng Phụ (với các điều kiện 
và điều khoản được nêu trong GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG KIÊM 
HỢP ĐỒNG này) cho người được nêu tên bên dưới.

Tôi đồng ý trả phí thường niên Thẻ tín dụng phụ, và mọi giao dịch thực 
hiện trên thẻ này sẽ được liệt kê và tính chung trên cùng Bảng sao kê giao 
dịch của Tôi.

Họ và tên chủ thẻ Phụ (chữ in hoa) (*): ..........................................................................................................................

Tên in nổi trên Thẻ (*) (chữ in hoa, không dấu, tối đa 21 ký tự kể cả khoảng trống)

        


