
M�U Đ�N Đ�NG KÝ TI�N G�I TI�T KI�M
I. THÔNG TIN V� CH� TÀI KHO�N CHÍNH

Tình tr�ng c� trú: C� trú Không c� trú 

II.THÔNG TIN Đ�NG CH� TÀI KHO�N (Ch� áp d�ng cho khách hàng ��ng ký tài kho�n tit ki�m chung)

III. TI�N G�I TI�T KI�M

IV. THÔNG TIN G�I VÀ NH�N CHI TR� TI�N G�I TI�T KI�M

Ngày hi�u l
c:      Ngày �n h�n:
Lãi su	t:   %  Ph��ng th�c tr� lãi: Tr� lãi cu�i k�

� Lo�i ti�n: VND USD 

� Th�i h�n (tu�n): 1 2 3  

� Th�i h�n (tháng): 1 2 3 6 9 12     

Tình tr�ng c� trú: C� trú Không c� trú 

/        / /        /

S� CMND/ C�n c��c công dân/ H� chiu:     C	p ngày: /        /

S� CMND/ C�n c��c công dân/ H� chiu:     C	p ngày: /        /

S� ti�n g�i:

H� tên:

H� tên:

Khách hàng g�i và nh�n chi tr� ti�n g�i tit ki�m b�ng ti�n m�t:
S� tham chiu giao d ch n�p ti�n m�t trên Phiu N�p Ti�n M�t/ Thanh Toán Th Tín D�ng/ Th Tín D�ng Linh Ho�t:

V�i hi�u l
c t� ngày 01 tháng 03 n�m 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., � Chi nhánh Hà N�i và Chi nhánh Thành ph� H� Chí Minh �ã chuy�n 
quy�n s� h�u ho�t ��ng kinh doanh c�a kh�i ngân hàng bán l cho Ngân hàng TNHH M�t thành viên United Overseas Bank (Vi�t Nam) (Mã 
s� doanh nghi�p 0314922220) (“UOB Vi�t Nam”).
UOB Vi�t Nam là t� ch�c phát hành c�a t	t c� s�n ph�m thu�c kh�i ngân hàng bán l mang nhãn hi�u “Citi” t�i Vi�t Nam và Ngân hàng 
Citibank, N.A., � Chi nhánh Hà N�i và Chi nhánh Thành ph� H� Chí Minh ch� �ang cung c	p m�t s� h� tr� nh	t � nh trong giai �o�n chuy�n 
tip liên quan �n các s�n ph�m �ó.
Các nhãn hi�u “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thit k Vòng Cung cùng t	t c� nhãn hi�u t��ng t
 và nh�ng hình th�c phái sinh t� chúng 
���c UOB Vi�t Nam t�m th�i s� d�ng theo gi	y phép t� T�p �oàn Citigroup và các t� ch�c có liên quan.
Khách hàng ch	p nh�n và ��ng ý b  ràng bu�c b�i các Đi�u kho�n và Đi�u ki�n c�a D ch v� Ngân hàng Cá nhân Citibank bao g�m các b�n 
s�a ��i c�a các tài li�u này nh� là m�t ph�n không th� tách r�i c�a M�u ��n ��ng ký này, mà khách hàng xác nh�n là các b�n s�a ��i b� 
sung �ó luôn có s�n �� t�i v� t�i trang web c�a Citibank t�i www.citibank.com.vn và/ ho�c t� thông báo c�a Citibank cho khách hàng thông 
qua các kênh liên l�c khác nhau mà ngân hàng xét th	y phù h�p.
Trong tr��ng h�p Th tit ki�m b  nhàu nát/ rách/ m	t, khách hàng có th� �n chi nhánh ngân hàng �� ���c h� tr�. Khách hàng có th� xem 
chi tit tài kho�n Ti�n G�i Tit Ki�m c�a mình qua sao kê ngân hàng, Citibank Online, Citi Mobile ho�c liên h� chi nhánh �� ���c h��ng d�n.
Khách hàng �ã ��c, hi�u, và xác nh�n r�ng s�n ph�m và/ho�c d ch v� khách hàng �ang ��ng ký ���c bán và/ho�c cung c	p b�i UOB Vi�t 
Nam, trong �ó có m�t s� nhãn hi�u nh	t � nh ���c t�m th�i s� d�ng theo gi	y phép t� T�p �oàn Citigroup và các t� ch�c có liên quan.
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Khách hàng g�i và nh�n chi tr� ti�n g�i tit ki�m b�ng tài kho�n thanh toán:
Tài kho�n thanh toán t�i Ngân hàng Citibank, N.A., � chi nhánh thành ph� H� Chí Minh và/ ho�c Ngân hàng Citibank, 
N.A. – chi nhánh Hà N�i (sau �ây, và t�i Th tit ki�m, g�i chung là “Citibank N.A., Vi�t Nam”) dùng �� g�i và nh�n 
chi tr� ti�n g�i tit ki�m.
Tên ch� tài kho�n thanh toán:
Tên ��ng ch� tài kho�n thanh toán (Ch� áp d�ng cho khách hàng ��ng ký ti�n g�i tit ki�m chung):

� Ph��ng th�c tái t�c v�n:
� Ph��ng th�c tái t�c lãi:

T
 ��ng tái t�c 
T
 ��ng tái t�c

S� tài kho�n thanh toán: 

Chuy�n vào tài kho�n Citi �ã ��ng ký

 
 

� Ph��ng th�c tái t�c v�n:
� Ph��ng th�c tái t�c lãi:

T
 ��ng tái t�c
T
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