ĐƠN ĐĂNG KÝ THẺ TÍN DỤNG PHỤ HSBC PREMIER MASTERCARD
Thông Tin Của Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC Premier MasterCard Chính
Tên Khách hàng (trên tài khoản hiện tại)

Số Thẻ Tín Dụng Chính

Số CMND hoặc Hộ chiếu

Số điện thoại

Thẻ Tín Dụng Phụ
Tôi, Chủ Thẻ Chính, đồng ý và yêu cầu Ngân hàng cấp Thẻ Tín Dụng Phụ cho người ít nhất 16 tuổi được nêu tên dưới đây. Tôi đồng ý rằng mọi giao dịch thực
hiện trên thẻ này sẽ được liệt kê và tính chung trên cùng Bảng sao kê giao dịch của tôi. Đồng thời, thẻ tín dụng và số PIN của Thẻ Phụ sẽ được gửi đến nơi ở hiện
nay mà tôi đã đăng ký với Ngân hàng.
Danh xưng

Ông

Bà

Cô

Tên
Tên đệm
Họ
Tên trên thẻ
(phải tương tự như CMND /
Hộ chiếu, không quá 19 ký
tự kể cả khoảng trắng)
Họ tên trước đây hoặc
tên khác (nếu có)
Số CMND hoặc Hộ chiếu

Nơi cấp

Quốc gia cấp

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Số CMND hoặc Hộ chiếu cũ (nếu có)
Số thẻ thị thực (nếu có)

Có hiệu lực từ (ngày/ tháng/năm)

đến

Ngày sinh
(ngày/tháng/năm)
Nơi sinh
Quốc tịch
Quốc tịch khác thứ nhất (nếu có)
Địa chỉ đăng ký

Đường

(tại quốc gia có quốc tịch
khác thứ nhất)

Phường, Quận
Thành phố, Quốc gia

Quốc tịch khác thứ hai (nếu có)
Địa chỉ đăng ký

Đường

(tại quốc gia có quốc tịch
khác thứ hai)

Phường, Quận
Thành phố, Quốc gia
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Tình trạng cư trú

Cư trú

Không cư trú

Có Thẻ xanh của Mỹ

Có

Không

Người cư trú mà có thời gian cư trú tại Mỹ ít nhất 31 ngày trong năm dương lịch hiện tại, và 183 ngày trong 3 năm bao gồm năm hiện tại và 2 năm trước đó.
Có
Quan hệ với Chủ
Thẻ Chính
Nơi ở hiện nay (1)

Không
Con

Vợ chồng

Đồng Chủ Tài Khoản của Tài Khoản Chung Premier

Đường
Phường, Quận
Thành phố, Quốc gia

Ở tại Nơi ở hiện nay từ
(ngày/tháng/năm)
Địa chỉ dài hạn (2)

Đường
Phường, Quận
Thành phố, Quốc gia

1. Nơi ở hiện nay là địa chỉ Khách hàng hiện đang ở.
2. Địa chỉ dài hạn là địa chỉ Khách hàng dự định ở dài hạn.
Nơi ở trước đây

Đường

(nếu thời gian sống tại Nơi
ở hiện nay dưới 3 năm)

Phường, Quận
Thành phố, Quốc gia

Ở tại Nơi ở trước đây từ (*)
(ngày/tháng/năm)
(*) Nếu ở tại Nơi ở trước đây tính tới thời điểm hiện tại dưới 3 năm, vui lòng cung cấp:
Địa chỉ Nơi ở trước đây khác thứ nhất

Đường
Phường, Quận
Thành phố, Quốc gia

Ở tại Nơi ở trước đây khác thứ nhất từ
(ngày/tháng/năm)
Địa chỉ Nơi ở trước đây khác thứ hai

Đường
Phường, Quận
Thành phố, Quốc gia

Ở tại Nơi ở trước đây khác thứ hai từ
(ngày/tháng/năm)
Tôi, Chủ Thẻ Tín Dụng Phụ, yêu cầu Thẻ Tín Dụng Phụ được liên kết với tài khoản HSBC của tôi dưới đây để sử dụng tại hệ thống máy ATM của HSBC toàn
cầu

Số điện thoại
(cung cấp ít nhất hai số)

-

-

-

-

Văn phòng
Nơi ở
Di động
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Xác nhận
Tôi/Chúng tôi xin xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là chính xác và đầy đủ. Tôi/Chúng tôi đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ
nguồn thông tin nào mà Ngân hàng muốn biết. Tôi/Chúng tôi đồng ý việc sử dụng thẻ sẽ tuân theo Bản Chấp thuận Sử dụng Thẻ tín dụng, các Điều Khoản và Điều
Kiện của Tài Khoản Chính Premier. Bản Chấp thuận Sử dụng Thẻ tín dụng sẽ cùng với đơn này tạo thành một hợp đồng sử dụng thẻ và bản sao sẽ được gửi
đến cho tôi/chúng tôi sau khi Ngân hàng chấp thuận đơn đăng ký. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Ngân hàng có toàn quyền sửa đổi bất kỳ quy định nào của Bản Chấp Thuận
Sử dụng Thẻ tín dụng, các Điều Khoản và Điều Kiện của Tài Khoản Chính Premier cho việc sử dụng tài khoản tùy từng thời điểm, mà những sửa đổi này sẽ ràng
buộc tôi/chúng tôi, và Ngân hàng có thể thông báo cho tôi/chúng tôi về những thay đổi này theo cách mà Ngân hàng có thể cho là phù hợp. Chữ ký dưới đây sẽ là chữ ký
mẫu mà tôi/chúng tôi dùng cho tất cả các giao dịch liên quan đến thẻ của tôi/chúng tôi.
Tôi/Chúng tôi hiểu rằng, theo quy định của HSBC, các thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp trong đơn đăng ký này phải là những thông tin mới nhất cho dù đơn
đăng ký của tôi/chúng tôi có được chấp thuận hay không. Trong quá trình xét đơn, tôi/chúng tôi xin xác nhận và đồng ý để Ngân hàng được tự do cung cấp thông
tin của tôi/chúng tôi cũng như của Chủ Thẻ tín dụng Phụ cho bất kỳ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn HSBC và/hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức mà Ngân
hàng có thể xét thấy là cần thiết vì bất kỳ mục đích nào (ngoại trừ việc bán thông tin của tôi vì mục đích thương mại), bao gồm các cơ quan có thẩm quyền có liên
quan ở Việt Nam hay ở nước ngoài và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba, bất kỳ đối tác kinh doanh nào mà Ngân hàng có quan hệ giao dịch trong quá trình
hoạt động của Ngân hàng. Ngoài ra, bộ phận quản lý thông tin của Ngân hàng được phép lưu trữ và sử dụng những thông tin này vào các mục đích mà họ cho là
cần thiết. Tôi/Chúng tôi xin xác nhận rằng bất kỳ thẻ tín dụng nào mà Ngân hàng cung cấp cho tôi/chúng tôi, kể cả Thẻ Phụ được cấp dưới tài khoản của tôi/chúng
tôi, sẽ không được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong bất kỳ hành vi hoặc mục đích nào trái với pháp luật (kể cả việc đánh bạc trên mạng).
Chữ ký và Họ tên của Chủ Tài Khoản Chính Premier / Thẻ Tín Dụng Chính

Ngày

Chữ ký và Họ tên của Chủ Thẻ Tín Dụng Phụ

Ngày

Bản Kê Các Giấy Tờ Cần Thiết Để Đăng Ký Thẻ Tín Dụng Phụ
Mẫu đơn đăng ký Thẻ Tín Dụng Phụ HSBC Premier MasterCard

01 bản sao CMND đối với người Việt Nam hoặc Hộ chiếu đối với người nước
ngoài của Chủ Thẻ Phụ

Các giấy tờ liên quan khác

Thông tin xác nhận địa chỉ của Chủ Thẻ Phụ

Phần dành riêng cho Ngân hàng
Đã kiểm tra BL
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