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Bằng văn bản này, tôi đề nghị VPBank được*:

 Đăng ký sử dụng
 Gói sản phẩm Business Package 01
 Gói sản phẩm Business Package 02
Chi tiết Gói sản phẩm thực hiện theo quy định của VPBank

 Đăng ký chấm dứt sử dụng Gói sản phẩm

1.

Các thông tin cung cấp, đăng ký tại Giấy Đăng ký này là chính xác, đúng sự thật. Tôi
đồng ý để VPBank xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà
VPBank có được thông tin nêu trên là chính xác, cập nhật, đầy đủ và đồng ý để VPBank
xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà VPBank có được.

2. Đã đọc, được giải thích, hiểu rõ quy định của Gói sản phẩm và đồng ý tham gia Gói sản
phẩm; đồng ý thực hiện và tuân thủ đúng các quy định, điều khoản liên quan đến việc
đăng ký và sử dụng Gói sản phẩm theo quy định của VPBank và của pháp luật; đồng
thời chịu mọi trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong trường hợp không thực hiện
đúng, đầy đủ các quy định của VPBank.
3. Tôi hiểu rằng việc Tôi tham gia Gói sản phẩm này là trên cơ sở Tôi đang là Chủ doanh
nghiệp và được định danh là Khách hàng ưu tiên theo quy định của VPBank. Trường
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hợp Tôi không còn là Chủ doanh nghiệp và/hoặc Khách hàng ưu tiên của VPBank
và/hoặc không đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng các chính sách của Gói sản phẩm
(bao gồm cả trường hợp chấm dứt sử dụng Gói sản phẩm), Tôi đồng ý rằng, VPBank có
quyền chủ động thay đổi/điều chỉnh bất kỳ chính sách sản phẩm, dịch vụ nào đối với
Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn việc: Điều chỉnh mức phí áp dụng, hạn mức chuyển
tiền qua VPBank Online, chấm dứt cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các quyền lợi khác
của Tôi đối với (các) sản phẩm, dịch vụ mà Tôi đang tham gia tại VPBank theo quy định
của Gói sản phẩm. Thời điểm điều chỉnh, nội dung điều chỉnh, thay đổi theo quy định
của VPBank.
4. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước VPBank và pháp luật về các thông tin đã cung cấp
nêu trên và đề nghị VPBank cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Tôi theo các nội dung
đã đăng ký
5. Thực hiện các trách nhiệm khác theo từng hợp đồng, văn bản thỏa thuận giữa Tôi và
VPBank đối với các sản phẩm, dịch vụ trong Gói sản phẩm mà Tôi tham gia và theo quy
định của VPBank từng thời kỳ
Trân trọng./.
Ngày ____/____/________
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ngày ____/____/________
(Ký, ghi rõ họ tên)
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