MU ĐN ĐNG KÝ TIN GI TIT KIM
I. THÔNG TIN V CH TÀI KHON CHÍNH
H tên:
Tình trng c trú:

 C trú

 Không c trú

S CMND/ Cn cc công dân/ H chiu:

C p ngày:

/

/

II.THÔNG TIN Đ NG CH TÀI KHON (Ch áp d ng cho khách hàng ng ký tài khon tit kim chung)
H tên:
Tình trng c trú:

 C trú

 Không c trú

S CMND/ Cn cc công dân/ H chiu:

C p ngày:

/

/

III. TIN GI TIT KIM
S tin gi:
 Loi tin:

 VND
 Thi hn (tháng):  1
 Thi hn (tun):
1
Ngày hiu lc:

/

 USD
2
2

 EUR
3
3

 SGD

 JPY

 6

9

 12

Ngày n hn:

/

Lãi su t:

 GBP

%

/

 AUD

 HKD

/

Phng thc tr lãi: Tr lãi cui k

IV. THÔNG TIN TÀI KHON THANH TOÁN
Tài khon thanh toán ti Ngân hàng Citibank, N.A.,  chi nhánh thành ph H Chí Minh và/ hoc Ngân hàng Citibank,
N.A. – chi nhánh Hà Ni (sau ây, và ti Th tit kim, gi chung là “Citibank N.A., Vit Nam”) dùng  gi và nhn
chi tr tin gi tit kim.
Tên ch tài khon thanh toán:
Tên ng ch tài khon thanh toán (Ch áp d ng cho khách hàng ng ký tin gi tit kim chung):
S tài khon thanh toán:
 Phng thc tái t c vn:
 Phng thc tái t c lãi:

 T ng tái t c
 T ng tái t c

Tên ch tài khon
Ch ký

Tên ng ch tài khon (ch áp d ng cho khách hàng
ng ký tin gi tit kim chung)
Ch ký

H và tên:

H và tên:

Ngày:

Ngày:

Phn dành cho ngân hàng/ For Bank Use Only
Signature Verifier

Second Verifier
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Khách hàng ch p nhn và ng ý b ràng buc bi các Điu khon và Điu kin ca Dch v Ngân hàng Cá nhân
Citibank bao gm các bn sa i ca các tài liu này nh là mt phn không th tách ri ca M u n ng ký này,
mà khách hàng xác nhn là các bn sa i b sung ó luôn có sn  ti v ti trang web ca Citibank ti
www.citibank.com.vn và/ hoc t thông báo ca Citibank cho khách hàng thông qua các kênh liên lc khác nhau mà
ngân hàng xét th y phù hp.
Trong trng hp Th tit kim 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 khon Tin Gi Tit Kim ca mình qua sao kê ngân hàng, Citibank Online, Citi
Mobile hoc liên h chi nhánh  c hng d n.

