MU ĐN M TÀI KHON VÀ ĐNG KÝ SN PHM CITIBANK
Vui lòng in toàn b các chi tit bng CH IN HOA, dùng du chn (√) và ính kèm các giy t cn thit  ng ký m tài khon. Trong quá trình m tài khon, Citibank N.A.
Vietnam có th yêu cu thêm các giy t và thông tin  xác minh các thông tin trong n này.
Tt c các thut ng vit hoa  c s d ng trong M u Đn Đng Ký này mà không 
khon và Điu kin) liên quan n các dch v khác nhau (xem bên d i).

c nh ngha  ây s có ý ngha nh quy nh ti các iu khon và iu kin (Bn Điu

I. ĐNG KÝ CH TÀI KHON TH NHT/CH TH TÍN DNG CHÍNH/CH TH TÍN DNG LINH HoT CHÍNH/SN PHM BO HiM
1. VUI LÒNG CHN LOI TÀI KHON/SN PHM/DCH V NGÂN HÀNG QUÝ KHÁCH MUN ĐNG KÝ (CÓ TH CHN TT C)
Loi hình d ch v :
 Tài khon Citibanking (Yêu cu s d ti thiu là 30.000.000VNĐ hoc t ng  ng trong tài khon)
 Tài khon Citigold (Yêu cu s d ti thiu là 1.000.000.000VNĐ hoc t ng  ng trong tài khon)
Loi tài kho n và

n v tin t:

Tài khon Đa Nng:




VND
HKD




USD
EUR




AUD
GBP



Tài khon Bc Thang:



VND



USD



AUD



Tài khon Quc t:



USD






SGD
JPY

Loi th tín d ng:



Th Citibank PremierMiles (Phí Th ng Niên: VND 1.500.000)
Th Citibank PremierMiles Có Tài Sn Đm Bo (Phí Th ng Niên: VND 1.500.000)
Hn mc yêu cu:

Trong tr ng h p Quý khách không 




Có



c cp th Citibank PremierMiles, Quý khách có mun làm th Citibank Cash Back không?

Không

Th Tín d ng Cash Back (Phí Th ng Niên: VND 1.200.000)
Th Tín d ng Cash Back Có Tài Sn Đm Bo (Phí Th ng Niên: VND 1.200.000)
Hn mc yêu cu:




Th Tín d ng Citibank ACE Life (Phí Th ng Niên: VND 1.000.000)
Th Tín d ng Citibank ACE Life Có Tài Sn Đm Bo (Phí Th ng Niên: VND 1.000.000)
Hn mc yêu cu:

LoiLoi
hìnhhình
tín dtínng:
Ch Ch
dành
chocho
công
dândân
VitVit
NamNam
d ng:
dành
công
 Tín d ng Linh hot Citibank (Phí Th ng Niên: VND 500.000)
Loi B o Him:






Bo him Tn công và C p tin rút t ATM.
Bo him Giao dch gian ln th.
Bo him kép (Bo him Tn công và C p tin rút t ATM + Bo him Giao dch gian ln th).
Credit Shield.
Bo him Tài Sn Mua Sm.

Ch ng trình Bc
Ch ng trình Bc
Ch ng trình Bc









Ch ng trình Vàng
Ch ng trình Vàng
Ch ng trình Vàng

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Nu Quý khách ang là khách hàng Citibank Vit Nam, vui lòng cung cp s th
hin có:

Quý khách có th c hng u ãi nu ang là khách hàng Citigold:

Th thanh toán/ATM:



Vit Nam

Th tín d ng:



Khác: Vui lòng ghi rõ ti quc gia nào:

Th Tín D ng Linh Hot:

Tên:
Tên

H
Danh x ng:



Ngày sinh:

Ông



D / M

D

Cô
M /

Bà


Y

Y


Y

Tin s

Y

Gii tính:



Nam

N



Quc tch:

Tên trên th:
(Tên trên th phi bao g m h, tên và ti a 19 kí t k c ký t trng)

Đi vi ngi Vit Nam:

Đi vi Ngi Nc Ngoài:

S CMND:
Ngày cp:

S h chiu:
D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ni cp:

Ngày cp:
Ngày ht hn:

S h chiu:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

S giy phép làm vic/th tm trú:

Ngày cp:

D

D / M

Ngày ht hn:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ngày cp:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

M /

Y

Y

Y

Y

Ngày ht hn:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y
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Đa ch c trú hin ti:
Ph ng:

Qun:

Tnh/Thành ph:
Đin thoi nhà:

Quc gia:
Mã n c

Mã vùng

S in thoi

Email:
Nm

Thi gian  a ch c trú hin ti:

Tháng

Đa ch th ng trú (vui lòng in nu khác a ch phía trên – i vi Ng i N c Ngoài, vui lòng in a ch  quc gia ca Quý khách):

Ph ng:

Qun:

Tnh/Thành ph:

Quc gia:

Mã ZIP:

Đin thoi nhà:

Mã n c

Mã vùng

S in thoi

S in thoi di ng chính:



Vui lòng ánh du nu tr sau

S in thoi di ng khác:



Vui lòng ánh du nu tr sau

Loi nhà  hin ti:



S hu



Nhà B M



Thuê



Vay/Mua tr góp



Nhà công ty

Tình trng hôn nhân:



Đã lp gia ình



Đc thân



Ly hôn



Ly thân



Góa

Tình trng c trú:



C trú



Không c trú



Cao Đng





Đi hc
Vn phòng
Ting Anh



Sau i hc

Tên ca m:

S ng i ph thuc:
Hc vn:
Đa ch nhn th :
Ngôn ng th ng dùng:





Ph thông
Ni  hin ti
Ting Vit

Ngi liên h khi cn:
(Vui lòng cho bit mt ngi thân. Đi vi Ngi Nc Ngoài, vui lòng cho bit mt ngi thân  quc gia ca Quý khách và mt ngi thân  Vit Nam)
1. Tên:
Quan h:

Đin thoi nhà:

Đin thoi di ng:

Đin thoi nhà:

Đin thoi di ng:

2. Tên:
Quan h:

3. THÔNG TIN V CÁN B CAO CP (VUI LÒNG XEM THÊM THÔNG TIN  PHN 8C)
Quý khách hay mt thành viên trong gia ình (b m, anh ch em rut, v chng, con cái), có ai ã ho c ang là Cán B Cp Cao trong Chính Ph ho c Doanh Nghip
Nhà Nc?
Không





Có

Vui lòng cho bit:
Tên ca Cán B Cp Cao:
T:

Chc v :

D D / M M / Y Y Y Y

Đn: D D / M M / Y Y Y Y

4. THÔNG TIN V QUAN H VI NHÂN VIÊN CITIBANK
Quý khách có thành viên trong gia ình (b m, anh ch em rut, v chng, con cái) ang làm vic ti Citibank?


Không



Có

Nu có, vui lòng cho bit:
Tên ca ng i thân ang làm vic ti Citibank:
Tên quc gia:

Mi quan h vi Quý khách:

5. THÔNG TIN CÔNG VIC
Ngành:



Tài chính ngân hàng
CNTT và vi n thông



Khác, vui lòng ghi c th:




Nông Nghip
Bán buôn/Bán l




Sn xut
Đa c




Du lch/Nhà hàng/Khách sn
Xây dng




Vn ti
Y/D c

Tình trng vic làm:



Toàn thi gian
Ngh h u




Bán thi gian
Tht nghip




H p  ng
Ch doanh nghip




Ni tr
Khác, vui lòng ghi c th:
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Tên công ty:
Chc danh:
Chc v :




Nhân viên
Giám c/Qun lý cp cao




Nm

Tháng

Thi gian làm vic:
S l

ng nhân viên trong công ty: 

19



Chuyên viên
Giám sát/Tr ng phòng

1050



Tng giám c/Ban tng giám c
Ch doanh nghip




51100



>100

Đa ch:
Ph ng:

Qun:

Tnh/Thành ph:

Quc gia:

Đin thoi vn phòng:

Mã n c

Mã vùng

S in thoi

Nu thi gian làm vic cho công ty hin ti ít h n mt nm:
Tên công ty tr c:
Thi gian làm vic:

Chc v :

Nm

Tháng

Đa ch liên lc:
S in thoi liên lc:
Ng i liên h:

6. THÔNG TIN THU NHP VÀ TÀI CHÍNH
Chi tit tng thu nhp trc thu hàng tháng:
Ngu n:

L ng:

Ngu n khác:

Tng cng:
Nu có ngu n khác, vui lòng
ghi c th:

7.THÔNG TIN CÁC KHON TÍN DNG HiN TI (Ch áp d ng cho Khách hàng ng ký Th tín d ng và Tín D ng Linh Hot)
Vui lòng in vào phn di ây nu Quý khách ng ký m Th Tín D ng/Tín D ng Linh Hot:
Thông tin chi tit các kho n vay  Bao gm các kho n vay và th tín d ng ti các nc khác:


Không có



Có, cung cp chi tit bên d i:

Loi kho n vay
Mua nhà/Mua xe/
Tiêu dùng/Th tín d ng/Khác

S d n hin ti/
Hn mc tín d ng

Tên ca t chc tài chính

Kho n tr góp
hàng tháng(Nu có)

S tháng tr góp còn li

8. THÔNG TIN V TIN GI (Ch áp d ng cho Khách hàng ng ký m tài kho n ngân hàng)
Thông tin v nhu cu giao d ch và gi tin


Không có



Có, cung cp chi tit bên d i:

Loi tin dùng  m tài khon:



Tin mt



Séc



Chuyn khon

Ngu n tin  m tài khon:



Kinh doanh



Tha k



Khác, vui lòng ghi c th:

Ngu n thu nhp:



Hoa h ng



L ng



Đu t



Khác, vui lòng ghi c th:



Kinh doanh



Khác, vui lòng ghi c th:

M c ích m tài khon:





Kinh doanh

Tit kim/Đu t





Tit kim

Thanh Toán

3/12

9. THÔNG TIN V CÁCH THC GIAO DCH TÀI KHON NGÂN HÀNG CA QUÝ KHÁCH (Ch áp d ng cho Khách hàng ng ký m tài kho n ngân hàng)
Thông tin giao d ch ca tt c các tài kho n/ch tài kho n, vui lòng ánh du vào v trí thích hp:
Gi tin

Loi tin

Tin m t

Rút tin

Chuyn kho n

Khác

Tin m t

Chuyn kho n

Khác

S tin giao d ch trong
mt tháng (triu VND)

S ln giao d ch
trong mt tháng

Vui lòng cho chúng tôi bit thông tin v ng i th h ng:
Tên:
Đa ch:

10. KÊ KHAI THU THEO LUT HOA K
(Vui lòng in vào phn d i ây nu Quý khách là công dân Hoa K hoc c trú ti Hoa K lâu nm)
Bng vic ánh du vào nhng ô thích h p và ký tên vào Đn Đng Ký m Tài khon và Đng ký sn phm Citibank này, tôi/chúng tôi khai báo v tình trng thu ca tôi/chúng tôi
theo lut thu Hoa K. Tôi/Chúng tôi hiu rng vic khai báo không úng hoc gây hiu lm v tình trng thu ca mình vi t cách công dân Hoa K s d n ti vic vi phm lut pháp
Hoa K.


Không phi ng i Hoa K nh ng có Đa ch Hoa K
(Cn có m u n W8BEN)



Ng i Hoa K

Mã s thu Hoa K (Cn có mu n W9):
II. ĐNG KÝ CH TH TÍN DNG/TÍN DNG LINH HOT PH
Vui lòng in vào phn di ây nu Quý khách mun ng ký Ch Th ph:


Không có

Loi th:



Có, cung cp chi tit bên d i:



T 15 n d i 18 tui



18 tui tr lên



Th Tín d ng PremierMiles



Th Tín d ng Cash Back

Th Tín d ng Linh Hot





Th Tín d ng Citibank ACE Life

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên:
Tên

H
Danh x ng:
Ngày sinh:


D

Ông



D / M

Cô
M /

Bà


Y

Y


Y

Tin s

Gii tính:



Y

Nam

N



Quc tch:

Tên trên th:
(Tên trên th phi bao g m h, tên và tên m (nu có) và ti a 19 kí t k c ký t trng)

Đi vi ngi Vit Nam:

Đi vi Ngi Nc Ngoài:

S CMND:

S h chiu:

Ngày cp:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ni cp:
S h chiu:

Ngày cp:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ngày ht hn:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

S giy phép làm vic/th tm trú:

Ngày cp:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ngày cp:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ngày ht hn:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ngày ht hn:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Quan h vi Ch Th Chính:

Đin thoi:
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2. THÔNG TIN V CÁN B CAO CP (VUI LÒNG XEM THÊM THÔNG TIN  PHN IXC)
Quý khách hay mt thành viên trong gia ình (b m, anh ch em rut, v chng, con cái), có ai ã ho c ang là Cán B Cp Cao trong Chính Ph ho c Doanh Nghip
Nhà Nc?


Không



Có

Vui lòng cho bit:
Tên ca Cán B Cp Cao:
T:

Chc v :

D D / M M / Y Y Y Y

Đn: D D / M M / Y Y Y Y

3. THÔNG TIN V QUAN H VI NHÂN VIÊN CITIBANK
Quý khách có thành viên trong gia ình (b m, anh ch em rut, v chng, con cái) ang làm vic ti Citibank?


Không



Có

Nu có, vui lòng cho bit:
Tên ca ng i thân ang làm vic ti Citibank:
Tên quc gia:

Mi quan h vi Quý khách:

4. THÔNG TIN V CÔNG DÂN HOA K CA CH TH PH
(Vui lòng in vào phn d i ây nu Quý khách là công dân Hoa K hoc c trú ti Hoa K lâu nm)
Bng vic ánh du vào nhng ô thích h p và ký tên vào Đn Đng Ký m Tài khon và Đng ký sn phm Citibank này, tôi/chúng tôi khai báo v tình trng thu ca tôi/chúng tôi
theo lut thu Hoa K. Tôi/Chúng tôi hiu rng vic khai báo không úng hoc gây hiu lm v tình trng thu ca mình vi t cách công dân Hoa K s d n ti vic vi phm lut pháp
Hoa K.


Không phi ng i Hoa K nh ng có Đa ch Hoa K
(Cn có m u n W8BEN)



Ng i Hoa K

Mã s thu Hoa K (Cn có mu n W9):

III. ĐNG KÝ ĐNG CH TÀI KHON
Vui lòng in vào phn di ây nu Quý khách mun ng ký Ch Th ph:


Không có



Có, cung cp chi tit bên d i:



T 15 n d i 18 tui



18 tui tr lên

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Nu Quý khách ang là khách hàng Citibank Vit Nam, vui lòng cung cp s th
hin có:

Quý khách có th c hng u ãi nu ang là khách hàng Citigold:

Th thanh toán/ATM:



Vit Nam

Th tín d ng:



Khác: Vui lòng ghi rõ ti quc gia nào:

Th Tín D ng Linh Hot:

Tên:
Tên

H
Danh x ng:
Ngày sinh:


D

Ông



D / M

Cô
M /

Bà


Y

Y


Y

Tin s

Y

Gii tính:



Nam



N

Quc tch:

Tên trên th:
(Tên trên th phi bao g m h, tên và ti a 19 kí t k c ký t trng)

Đi vi ngi Vit Nam:

Đi vi Ngi Nc Ngoài:

S CMND:

S h chiu:

Ngày cp:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ni cp:
S h chiu:

Ngày cp:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ngày ht hn:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

S giy phép làm vic/th tm trú:

Ngày cp:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ngày cp:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ngày ht hn:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y

Ngày ht hn:

D

D / M

M /

Y

Y

Y

Y
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Đa ch c trú hin ti:
Ph ng:

Qun:

Tnh/Thành ph:
Đin thoi nhà:

Quc gia:
Mã n c

Mã vùng

S in thoi

Email:
Nm

Thi gian  a ch c trú hin ti:

Tháng

Đa ch th ng trú (vui lòng in nu khác a ch phía trên – i vi Ng i N c Ngoài, vui lòng in a ch  quc gia ca Quý khách):

Ph ng:

Qun:

Tnh/Thành ph:

Quc gia:

Mã ZIP:

Đin thoi nhà:

Mã n c

Mã vùng

S in thoi

S in thoi di ng chính:



Vui lòng ánh du nu tr sau

S in thoi di ng khác:



Vui lòng ánh du nu tr sau

Loi nhà  hin ti:



S hu



Nhà B M



Thuê



Vay/Mua tr góp



Nhà công ty

Tình trng hôn nhân:



Đã lp gia ình



Đc thân



Ly hôn



Ly thân



Góa

Tình trng c trú:



C trú



Không c trú



Cao Đng





Đi hc
Vn phòng
Ting Anh



Sau i hc

Tên ca m:

S ng i ph thuc:
Hc vn:
Đa ch nhn th :
Ngôn ng th ng dùng:





Ph thông
Ni  hin ti
Ting Vit

Ngi liên h khi cn:
(Vui lòng cho bit mt ngi thân. Đi vi Ngi Nc Ngoài, vui lòng cho bit mt ngi thân  quc gia ca Quý khách và mt ngi thân  Vit Nam)
1. Tên:
Quan h:

Đin thoi nhà:

Đin thoi di ng:

Đin thoi nhà:

Đin thoi di ng:

2. Tên:
Quan h:

2. THÔNG TIN V CÁN B CAO CP (VUI LÒNG XEM THÊM THÔNG TIN  PHN 8C)
Quý khách hay mt thành viên trong gia ình (b m, anh ch em rut, v chng, con cái), có ai ã ho c ang là Cán B Cp Cao trong Chính Ph ho c Doanh Nghip
Nhà Nc?


Không



Có

Vui lòng cho bit:
Tên ca Cán B Cp Cao:
T:

Chc v :

D D / M M / Y Y Y Y

Đn: D D / M M / Y Y Y Y

3. THÔNG TIN V QUAN H VI NHÂN VIÊN CITIBANK
Quý khách có thành viên trong gia ình (b m, anh ch em rut, v chng, con cái) ang làm vic ti Citibank?


Không



Có

Nu có, vui lòng cho bit:
Tên ca ng i thân ang làm vic ti Citibank:
Tên quc gia:

Mi quan h vi Quý khách:

4. THÔNG TIN CÔNG VIC
Ngành:



Tài chính ngân hàng
CNTT và vi n thông



Khác, vui lòng ghi c th:




Nông Nghip
Bán buôn/Bán l




Sn xut
Đa c




Du lch/Nhà hàng/Khách sn
Xây dng




Vn ti
Y/D c

Tình trng vic làm:



Toàn thi gian
Ngh h u




Bán thi gian
Tht nghip




H p  ng
Ch doanh nghip




Ni tr
Khác, vui lòng ghi c th:
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Tên công ty:
Chc danh:
Chc v :




Nhân viên
Giám c/Qun lý cp cao




Nm

Tháng

Thi gian làm vic:
S l

ng nhân viên trong công ty: 

19



Chuyên viên
Giám sát/Tr ng phòng

1050



Tng giám c/Ban tng giám c
Ch doanh nghip




51100



>100

Đa ch:
Ph ng:

Qun:

Tnh/Thành ph:

Quc gia:

Đin thoi vn phòng:

Mã n c

Mã vùng

S in thoi

Nu thi gian làm vic cho công ty hin ti ít h n mt nm:
Tên công ty tr c:
Thi gian làm vic:

Chc v :

Nm

Tháng

Đa ch liên lc:
S in thoi liên lc:
Ng i liên h:

5. THÔNG TIN THU NHP VÀ TÀI CHÍNH
Chi tit tng thu nhp trc thu hàng tháng:
Ngu n:

L ng:

Ngu n khác:

Tng cng:
Nu có ngu n khác, vui lòng
ghi c th:

6. THÔNG TIN CÁC KHON TÍN DNG HiN TI
Vui lòng in vào phn di ây nu Quý khách ng ký m Th Tín D ng/Tín D ng Linh Hot:
Thông tin chi tit các kho n vay  Bao gm các kho n vay và th tín d ng ti các nc khác:


Không có



Có, cung cp chi tit bên d i:

Loi kho n vay
Mua nhà/Mua xe/
Tiêu dùng/Th tín d ng/Khác

S d n hin ti/
Hn mc tín d ng

Tên ca t chc tài chính

Kho n tr góp
hàng tháng(Nu có)

S tháng tr góp còn li

7. THÔNG TIN CÁC KHON TÍN DNG HiN TI
Thông tin v nhu cu giao d ch và gi tin


Không có



Có, cung cp chi tit bên d i:

Loi tin dùng  m tài khon:



Tin mt



Séc



Chuyn khon

Ngu n tin  m tài khon:



Kinh doanh



Tha k



Khác, vui lòng ghi c th:

Ngu n thu nhp:



Hoa h ng



L ng



Đu t



Khác, vui lòng ghi c th:



Kinh doanh



Khác, vui lòng ghi c th:

M c ích m tài khon:





Kinh doanh

Tit kim/Đu t





Tit kim

Thanh Toán
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8. THÔNG TIN V CÁCH THC GIAO DCH TÀI KHON NGÂN HÀNG CA QUÝ KHÁCH
Thông tin giao d ch ca tt c các tài kho n/ch tài kho n, vui lòng ánh du vào v trí thích hp:
Gi tin

Loi tin

Tin m t

Chuyn kho n

Rút tin
Khác

Tin m t

Chuyn kho n

Khác

S tin giao d ch trong
mt tháng (triu VND)

S ln giao d ch
trong mt tháng

Vui lòng cho chúng tôi bit thông tin v ng i th h ng:
Tên:
Đa ch:

9. KÊ KHAI THU THEO LUT HOA K
(Vui lòng in vào phn d i ây nu Quý khách là công dân Hoa K hoc c trú ti Hoa K lâu nm)
Bng vic ánh du vào nhng ô thích h p và ký tên vào Đn Đng Ký m Tài khon và Đng ký sn phm Citibank này, tôi/chúng tôi khai báo v tình trng thu ca tôi/chúng tôi
theo lut thu Hoa K. Tôi/Chúng tôi hiu rng vic khai báo không úng hoc gây hiu lm v tình trng thu ca mình vi t cách công dân Hoa K s d n ti vic vi phm lut pháp
Hoa K.


Không phi ng i Hoa K nh ng có Đa ch Hoa K
(Cn có m u n W8BEN)



Ng i Hoa K

Mã s thu Hoa K (Cn có mu n W9):

IV. TIN ÍCH SAO KÊ ĐIN T
Có! Tôi/Chúng tôi quan tâm n môi tr ng và mun nhn sao kê in t . Tôi/Chúng tôi xác nhn tôi mun nhn b
gii thiu sn phm in t bao g m các Điu khon và Điu kin và Biu phí sn phm.

Ký tên

Tôi/Chúng tôi xác nhn tôi/chúng tôi ã nhn và c bn sao các Điu khon và Điu kin ca Citibank cùng vi
bng Biu Phí sn phm. Tôi/Chúng tôi hiu rng tôi/chúng tôi s không nhn sao kê in t .

V. THANH TOÁN TRC TIP T TÀI KHON TI CITIBANK
Vui lòng thanh toán n hàng tháng t tài kho n ca tôi ti Ngân hàng Citibank:
(Vui lòng in vào phn di ây nu Quý khách ng ký Th Tín Dng/Tín Dng Linh Ho t)
Thanh toán ti thiu
Tài khon Đa nng ca tôi
Tài khon Bc thang ca tôi
Tài khon Quc t ca tôi

Thanh toán toàn b
USD
VND
USD
VND
USD

Tin t khác
Tin t khác

Ký tên  ây  thanh toán trc tip t
tài khon Citibank

Vui lòng chun b y  s tin trong tài khon ti Citibank ÍT NHT 2 NGÀY tr c ngày n hn thanh toán.
VI. BO HIM TÀI SN MUA SM  YÊN TÂM CHI TIÊU
Các món  b n mua b ng th tín dng ca Citibank s  c bo v khi ri ro Mt cp hay Thit h i do tai n n trong vòng 60 ngày k t ngày mua. Bo him trên ph m vi toàn
cu vi giá tr lên ti 30.000.000 VND/ln và 400.000.000 VND/ 1 h p  ng/ nm.
Tôi y quyn Citibank  c t ng ghi n th tín dung ca tôi phát hành bi Citibank  thanh toán phí bo him cho
bo him nói trên và  ng ý vi các Điu khon và Điu kin ca h p  ng bo him. Đ to iu kin cho vic phát
hành h p  ng bo him, tôi  ng ý chia s thông tin ca tôi cho Công ty TNHH Bo him ACE – n v cung cp Bo
him Tài Sn Mua Sm. Tôi  ng ý y quyn không hy ngang cho Công ty TNHH Bo him ACE và Citibank l u gi
toàn b các h s, giy t liên quan n bo him Tài sn Mua sm, bao g m nh ng không gii hn giy chng nhn
bo him, các bn ph l c và tha thun khác gia tôi và Công ty TNHH Bo him ACE.

Ký tên  ây  ng ký Bo him Tài Sn
Mua Sm
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VII. BO HIM CREDIT SHIELD – BO V BN VÀ GIA ĐÌNH ĐI VI D N TH TÍN DNG
Bo him Credit Shield: s thanh toán khon thanh toán ti thiu hàng tháng trong tr ng h p Quý khách chu th ng tt tm thi, hoc s tr toàn b d n th tín d ng trong
các tr ng h p t vong hay th ng tt toàn b và vnh vi n.
Khai báo, cam kt và y quyn ca khách hàng: 1. Tôi không phi khám/xét nghim/iu tr ni hay ngoi trú ti bt k c s y t/bác s nào trong vòng 01 (mt) nm qua. 2. Tôi
ch a tng có triu chng và/hoc  c chn oán/iu tr bnh tim mch, cao huyt áp, au tht ngc, tiu  ng, t qu, tai bin, máu não, ng kinh, bnh thn kinh, bnh tâm
thn, ung th , u b u, x gan, viêm gan, bnh thn, viêm thn, suy thn, bnh phi tc nghn mãn tính, lao phi, khó th, các d vt/di chng, mt b mù, các bnh v máu, nhi m
HIV, AIDS và các bnh ly truyn qua  ng tình d c và các bnh him nghèo ch a lit kê khác. 3. Tôi không có h s/h p  ng bo him nhân th nào b t chi, tm hoãn, tng
phí, loi tr hay yêu cu b i th ng bo him trong quá kh. 4. Tôi không ang làm công vic nguy him hoc ang có hoc d nh tham gia các hot ng th thao nguy him
nh ln, leo núi, ua xe, bay l n, ngoi tr là hành khách trên các chuyn bay dân s. 5. Tôi hoàn toàn nhn thc  c và  ng ý vic ACE Life và ACE NonLife có quyn t chi
bo him trong tr ng h p tng s tin bo him nhân th  c bo him ca tt c h p  ng bo him còn hiu lc và  c phát hành t ACE Life ti các T chc tín d ng và các
kênh phân phi khác v t quá 800.000.000  ng. 6. Tôi hoàn toàn hiu và  ng ý ch nh không hy ngang chi nhánh Citibank N.A  Vit Nam là ng i th h ng Quyn l i Bo
him Credit Shield t H p  ng Bo him này. 7. Tôi hiu rõ và  ng ý b ràng buc bi các iu khon ca sn phm Bo him này và ã kê khai theo mi iu khon mt cách rõ
ràng, chính xác, y  và trung thc. Tôi hiu rng nu vi phm ngha v này, H p  ng Bo him này s không có hiu lc và s b t chi bo him.. 8. Tôi  ng ý y quyn không
hy ngang cho ACE Life, ACE NonLife và Citibank l u gi toàn b các h s, giy t liên quan n bo him Credit Shield, bao g m nh ng không gii hn Giy chng nhn bo him,
bn quy tc và iu khon bo him, các bn ph l c và tha thun khác gia tôi và ACE Life/ACE NonLife. 9. Tôi  ng ý cho ACE Life và ACE NonLife bit v các thông tin cá
nhân trong quá trình xét duyt Bo him mà Citibank cho là cn thit.
Vui lòng lu ý Phí bo him Credit Shield s  c tính n trc tip vào th ca Quý khách t i ngày sao kê. Khon thanh toán phí bo him Credit Shield này có th t ng hy nu
Quý khách không thanh toán cho th tín dng úng k h n. H p  ng bo him này có th b chm dt khi phí bo him Credit Shield không  c thanh toán úng h n.
Tôi y quyn Citibank  c t ng ghi n th tín dung ca tôi phát hành bi Citibank 
thanh toán phí bo him cho bo him nói trên và  ng ý vi các Điu khon và Điu kin
ca h p  ng bo him. Đ to iu kin cho vic phát hành h p  ng bo him. Tôi  ng
ý cho ACE NonLife và ACE Life bit v các thông tin cá nhân trong quá trình xét duyt Bo
him mà Citibank cho là cn thit.

Ký tên  ây  ng ký Bo him Credit Shield

VIII. BO HIM TH THANH TOÁN  YÊN TÂM RÚT TIN
Ch dành cho khách hàng ng ký B o Him, vui lòng ký tên trong m c B o him t ng ng ã chn
8.1 B o him Tn công và Cp tin rút t ATM: b i th ng cho bn s tin mà bn rút t bt k máy ATM nào trên th gii bng th thanh toán ca Citibank nu không may s
tin b c p trong vòng 15 phút k t khi rút. Đ ng thi, bn cng s nhn  c khon h tr chi phí cp cu h p lý i vi các th ng tt thân th trong v c p  c bo him bi
sn phm Bo him rút tin t ATM.
Đ thu phí bo him, vui lòng trích n th/ tài khon s
ca tôi ti Citibank cho:



Ch ng trình Bc



Ký tên  ây  ng ký Bo him Tn công và C p tin rút t ATM:
Ch ng trình Vàng

8.2 Vi B o him Giao d ch gian ln th, chúng tôi s b i hoàn các chi phí b tính trái phép mà bn phi chu trách nhim cho th b tht lc hoc b mt cp trong vòng 12 gi tr c
và sau thông báo u tiên ca bn v vic mt th vi ngân hàng; hoc nu th ca bn không b tht lc/mt cp, nh ng có các chi phí gian ln phát sinh thông qua vic rút tin
t máy ATM, mua hàng hoá dch v ti c a hàng hoc mua hàng trc tuyn bng thông tin th ca bn, chúng tôi s b i hoàn chi phí gian ln nói trên ti a trong vòng 02 tháng
(60 ngày) tr c ln thông báo u tiên ca bn vi ngân hàng hoc ngân hàng thông báo vi bn v s c (tu s vic nào n tr c).
Đ thu phí bo him, vui lòng trích n th/ tài khon s
ca tôi ti Citibank cho:



Ch ng trình Bc



Ký tên  ây  ng ký Bo him Giao dch gian ln th:
Ch ng trình Vàng

8.3 B o him kép: (Bo him Tn công và C p tin rút t ATM và Bo him Giao dch gian ln th).

Đ thu phí bo him, vui lòng trích n th/ tài khon s
ca tôi ti Citibank cho:



Ch ng trình Bc



Ch ng trình Vàng

Ký tên  ây  ng ký Bo him kép (Bo him Tn công và
C p tin rút t ATM + Bo him Gian ln th)

Lu ý quan trng:
Thông tin này ch cung cp thông tin tng quát v Bo him CreditShield, Bo him Tài sn Mua sm và Bo him th thanh toán. Thông tin chi tit có th  c tìm thy t i www.citibank.com.vn
hay t i các chi nhánh ca Citibank.
Bo him Credit Shield là sn phm ca Công ty TNHH Bo him nhân th ACE và Công ty TNHH Bo him ACE.
Bo him Tài Sn Mua Sm là sn phm ca Công ty TNHH Bo him ACE.
Bo him th thanh toán là sn phm ca công ty Bo him Chartis.
Các sn phm bo him không phi là sn phm tin g i ca ngân hàng, không phi là ngha v hoc không  c m bo bi Citibank, N.A Vit Nam hay bt kì chi nhánh, công ty, t chc nào
ca ngân hàng.
Citibank, N.A Vit Nam không chu bt c trách nhim hoc ngha v nào i vi các sn phm và dch v do các công ty bo him nói trên cung cp. Mi công ty bo him là bên thm nh
bo him ca mi sn phm sn phm nói trên ca h và chu trách nhim duy nht i vi nhng vn  liên quan n bo him và b i thung. Các công ty bo him nói trên chu toàn b
trách nhim i vi ni dung ca t ri qung cáo và thông tin ca t ri ch mang tính tham kho. Vui lòng xem thêm Tài liu gii thiu sn phm, Bng minh ha quyn l i bo him, Quy tc,
Ðiu khon h p  ng  bit thêm chi tit.
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IX. XÁC NHN CA KHÁCH HÀNG

A. Khách hàng xác nhn
Nhng t nh “tôi” “chúng tôi” “ca tôi/chúng tôi” trong n ng ký tài khon này s bao g m, áp d ng cho tài khon, tôi/chúng tôi và ích l i ca tôi/ca chúng tôi. Bng vic ký d i ây, tôi/chúng tôi
cam kt vi Citibank nh sau.
1.

Tôi/Chúng tôi ã c và hiu các Điu khon và Điu kin (bn sao tôi/chúng tôi ang có) iu chnh mi quan h dch v ngân hàng vi Citibank và nhng iu khon và iu kin có liên quan n
các dch v khác nhau bao g m, nh ng không gii hn, dch v Ngân hàng, Tài khon, ATM, Ngân hàng qua Đin thoi,Th ghi n , Th tín d ng, Tín d ng Linh Hot, CitiMobile, CitiAlerts, Ngân hàng
Trc Tuyn, CitiPhone, Thanh Toán Trc Tip, Sao kê in t và tin nhn SMS, Bo him, v.v… Tôi/Chúng tôi chp nhn và  ng ý b ràng buc bi các Điu khon và Điu kin bao g m các bn s a
i ca các tài liu này nh là mt phn không th tách ri ca M u Đn Đng Ký này, mà tôi/chúng tôi xác nhn là các bn s a i b sung ó luôn có sn  ti v ti trang web ca Citibank
và/hoc t thông báo ca Citibank cho tôi/chúng tôi thông qua các kênh liên lc khác nhau mà ngân hàng xét thy phù h p.

2.

Thông tin ca tôi/chúng tôi 

3.

Tôi/Chúng tôi hiu rng Citibank có quyn, mang tính duy nht và toàn quyn, chp nhn hoc t chi h s ng ký và Ngân hàng có toàn quyn quyt nh, chm dt mt phn hoc toàn b các
dch v và thông báo cho tôi/chúng tôi. Tôi/chúng tôi hiu rng Hn Mc Tín D ng  c cp s là hn mc tng h p cho tt c các sn phm tín d ng ca tôi/chúng tôi tr khi Ngân hàng có quy
nh khác và s  c thanh toán riêng bit theo yêu cu trong Bn Sao Kê Tài khon Th tín d ng hàng tháng. Tôi/Chúng tôi hiu và  ng ý rng Citibank có th cho phép chi nhánh, công ty liên
kt, i lý và i din ca mình và bên th ba  c la chn ca h và các công ty c th thm nh thông tin do tôi/chúng tôi cung cp hoc gii thiu các dch v /sn phm phù h p n tôi/chúng
tôi thông qua in thoi/th in t /SMS/fax/th hoc các kênh truyn thông khác. Nhng tuyên b nêu trên  c xem là vn bn chp thun ca tôi/chúng tôi v bt k vic truyn và tit l tên,
a ch, thông tin liên lc và các thông tin liên quan khác ca tôi/chúng tôi, gia Citibank, chi nhánh ca Citigroup, công ty con, công ty liên kt, i lý, i din ca h và bên th ba  c la chn
ca h hoc Citibank và các công ty  c la chn cho các m c ích nêu trên.

c cung cp phía trên và các tài liu liên quan là úng và chính xác và s là tài sn s hu ca Citibank.

4.

Tôi/Chúng tôi nhn thc và hiu rng Chính sách Bo mt cho Khách hàng ca Citigroup là mt phn không th tách ri ca M u Đn Đng Ký này.

5.

Tôi/Chúng tôi  ng ý Citibank có quyn thm nh bng các ngu n c lp hoc bng Trung tâm thông tin tín d ng, danh b in thoi, xác minh thc t hoc gi int rc tip n nhà/vn phòng.

6.

Tôi/Chúng tôi nhn thc  c lut pháp ti n c nhà có liên quan n vic giao dch vi ngân hàng Citibank Vit Nam hay ti các ni khác và Citibank s không chu trách nhim cho bt c s thit
hi và nh h ng nào xy ra cho tôi/chúng tôi do s vi phm ca tôi/chúng tôi n quy nh, lut pháp ca n c nhà (*).

* Áp d ng cho ng i c trú ngoài Vit Nam.
7.

Tôi/Chúng tôi  ng ý rng nhng u ãi ca ch ng trình Citi@Work  c cung cp bi Ngân hàng Citibank vi iu kin tôi v n là nhân viên ca công ty nm trong ch ng trình Citi@Work.
Tôi/Chúng tôi  ng ý rng vic chm dt làm vic ti công ty ca tôi s chm dt nhng u ãi liên quan n ch ng trình Citi@Work và tôi s tip t c giao dch vi Citibank vi t cách khách hàng
thông th ng ca Citibank.

8.

Tôi/Chúng tôi hiu rng Citibank có th tìm hiu thông tin mi nht ca tôi/chúng tôi và thu thp các tài liu, chng t cn thit theo quy nh trong Phn 7 hoc bt k phn khác trong M u Đn
Đng Ký này tuân theo các h ng d n và các quy nh hin hành. Tôi/Chúng tôi s l u ý cp nht bt k thay i nào liên quan n thông tin công vic, c trú và/hoc cp nht thông tin tài chính
và thông tin cá nhân ca tôi/chúng tôi  Citibank có th gii thiu các sn phm, dch v cng nh cung cp các u ãi và c quyn có liên quan.

9.

Khi Citibank yêu cu trách nhim và ngha v cho (các) Th cn  c m bo và tôi/chúng tôi ang cung cp bin pháp bo m theo yêu cu, tôi/chúng tôi  ng ý rng, xem xét n vic Citibank
 ng ý cp (các) Th, tôi/chúng tôi vi t cách là (các) ch s hu h p pháp và thc t, theo ây dùng tt c các quyn, quyn s hu, và lãi sut i vi s Tin G i làm tài sn m bo liên t c
vì l i ích ca Citibank  thanh toán và tt toán khon n theo yêu cu và/hoc tha mãn các yêu cu thanh toán các ngha v  c m bo.

B. Mi¡n b o mt thông tin
1.

Tôi/Chúng tôi cho phép Citibank, vi toàn quyn quyt nh ca Citibank,  c thu thp và xác minh bt k thông tin nào v tôi/chúng tôi khi Citibank cho là phù h p, (bao g m, nh ng không gii
hn , thông tin khách hàng  c nh ngha trong các quy nh pháp lut hin hành v ngân hàng, thông tin c th ca tài khon ca tôi/chúng tôi, và các thông tin khác có liên quan n tín d ng)
 c cung cp bi tôi/chúng tôi hoc bi bt k ngu n nào bao g m công ty thông tin tín d ng hoc các c quan có thông tin tham chiu tín d ng, t chc tài chính, c quan nhà n c và/hoc bt
k n v nào, ni nào khác phù h p. V vn  này, tôi/chúng tôi cho phép và cam kt cho phép nhng ngu n trên bao g m tt c các công ty thông tin tín d ng, công ty ni tôi/chúng tôi làm vic,
nhân viên qun lý tài khon ngân hàng ca tôi/chúng tôi hoc bt k bên nào khác  c cung cp bt k thông tin nào v tôi/chúng tôi cho Citibank và bt k cán b, nhân viên, i lý, nhà thu
hoc nhà cung cp dch v , chi nhánh, công ty con, vn phòng i din, công ty liên kt, i lý ca Citigroup/Citibank, hoc bên th ba  c la chn ca h, theo nh yêu cu ca Citibank tùy tng
thi im,  s d ng liên quan n vic cung cp bt k Dch v nào ( c nh ngha  trang u ca M u Đn Đng Ký này), vic thm nh Đn này, vic tip t c s d ng Dch V , vic ánh giá
tín d ng, vic kim tra/thm nh tín d ng, x lý/xác minh d liu, thu h i n , các m c ích thng kê và phân tích, m c ích hành chính và tip th, các m c ích khác/các dch v liên quan khác mà
Citibank, bt k cán b, nhân viên, i lý, nhà thu hay nhà cung cp dch v nào ca Citibank cho là phù h p. Tôi/Chúng tôi theo ây cho phép Citibank và bt k cán b, nhân viên, i lý, nhà thu
hay nhà cung cp dch v nào ca Citibank  c tit l bt k thông tin nào v tôi/chúng tôi mà Citibank và bt k cán b, nhân viên, i lý, nhà thu hay nhà cung cp dch v nào ca Citibank có
 c.

2.

Tôi/Chúng tôi cho phép cho Citibank và bt k cán b, nhân viên, i lý, nhà thu hay nhà cung cp dch v nào ca Citibank  c phép s d ng và tit l mi thông tin khách hàng (nh  c nh
ngha trong các quy nh pháp lut hin hành v ngân hàng) và bt k thông tin nào khác v tôi/chúng tôi (bao g m, nh ng không gii hn , thông tin c th v tài khon ca tôi, thông tin khác có
liên quan n tín d ng) cho dù  c thu thp bi bt k trung tâm thông tin tín d ng và/hoc t bt k ngu n nào tùy tng thi im hoc bng cách khác, mà Citibank và bt k cán b, nhân viên,
i lý, nhà thu hoc các nhà cung cp dch v ca Citibank cho là phù h p, cho bt k bên th ba nào, bao g m bt k trung tâm thông tin tín d ng hoc công ty có thông tin tham chiu tín d ng,
t chc tài chính, c quan nhà n c và/hoc các ch th hay bt k ni nào thích h p cho các m c ích nói trên (cho dù là m c ích ánh giá tín d ng, m c ích hành chính và tip th hay các m c
ích khác), bao g m cho (i) bt k i lý, kim toán, nhà thu hoc bên th ba hoc nhà cung cp dch v hoc chuyên gia t vn ca Citibank; (ii) tr s, chi nhánh, công ty con, vn phòng i din,
công ty liên kt, i lý ca Citibank, N.A hoc bên th ba  c la chn ca h, (iii) bt k c quan nhà n c, c quan giám sát, iu tra, hoc c quan khác, toà án, hay bt k ng i nào,  bt k
lãnh th tài phán nào, trong chng mc vic tit l ó là do pháp lut, bn án hoc lnh ca tòa án yêu cu; (iv) bt k ng i nào mà Citibank và bt k cán b, nhân viên, i lý, nhà thu hoc các
nhà cung cp dch v ca Citibank có ngha v phi tit l, mi n là Citibank, và bt k cán b, nhân viên, i lý, nhà thu hoc các nhà cung cp dch v ca Citibank ã n lc yêu cu bên nhn thông
tin phi bo mt thông tin. Vic cho phép này s tip t c có hiu lc cho dù tôi/chúng tôi chm dt s d ng Dch v và/hoc óng Tài khon

C. Cán B Cp Cao
1.

Cán B Cp Cao là ng i gi V trí quan trng trong các c quan qun lý, lut pháp, quân i hay tòa án ca mt nhà n c, có th 
ng ln, hay mt qun lý cp cao ca mt công ty, hc vin hay t chc t thin do Nhà N c qun lý hoc góp vn chính.

c bu c . hoc không, là ng i gi V trí quan trng ca mt

2.

Cán B Cp Cao bao g m c các cá nhân  c ng h bi hay trên danh ngha ca mt Cán B Cp Cao, trong ó ng i h ng l i là thành viên trong gia ình hoc ng i thân thit ca Cán B Cp
Cao ó. Mt ng i thân thit là ng i  c mi ng i bit là có Quan h c bit gn gi vi Cán B Cp Cao, có kh nng giao dch trên danh ngha ca Ng i ó. Cng có th hiu là t chc kinh
doanh  c s hu bi/ ng s hu bi Cán B Cp Cao.

D. Kê khai tài kho n ngân hàng theo lut Thu ca Hoa K¢
Bng cách la chn và ký kt vào ô thích h p trong Khon 5 ca Đn Đng Ký M Tài khon Cá Nhân và Th Tín D ng Citibank này, tôi tuyên b tình trng thu ca tôi/chúng tôi 
pháp Lut Hoa K.
Trong tr ng h p không ô nào 

c thc hin theo

c la chn  Khon 5

(a)

Tôi/Chúng tôi cam kt rng tôi/chúng tôi không phi là công dân Hoa K hay c trú ti Hoa K và tôi/chúng tôi không làm vic trên danh ngha ca công dân Hoa K. Báo cáo sai lc v tình trng
thu ca mt công dân Hoa K có th b pht theo pháp Lut Hoa K. Nu tình trng thu ca tôi/chúng tôi thay i và tôi/chúng tôi tr thành công dân Hoa K hay c trú ti Hoa K, tôi/chúng tôi
phi báo cho Citibank trong vòng 30 ngày.

(b)

Tôi/chúng tôi s không/không có ý nh có mt ti Hoa K trong vòng 31 ngày sp ti hoc nhiu hn trong nm nay và trong Khong thi gian cng d n 183 ngày hoc nhiu hn trong vòng mt
nm nay và 2 nm sau,và

(c)

Thu nhp t các quá trình giao dch ca tôi/chúng tôi s không liên quan vi bt k hot ng kinh doanh hay th ng mi ca t chc nào ti Hoa K mà tôi/chúng tôi có ý nh hoc ã thc hin
trong nm nay.

(d)

Nu tình trng ca tôi/chúng tôi vi t cách là Ng i N c Ngoài có thay i, tôi/chúng tôi s báo cáo cho Citibank ngay lp tc và trong mi tình hung trong vòng 30 ngày k t ngày thay i.
Trong tr ng h p mà tôi/chúng tôi tr thành công dân Hoa K, tôi/chúng tôi  ng ý rng Citibank s có quyn thc hin mi th t c cn thit  phù h p vi Lut L ca Hoa K, bao g m nh ng
không gii hn trong vic thanh Khon các tài sn b nh h ng. Tôi/chúng tôi  ng ý chu mi chi phí và thit hi ca Citibank nh là mt hu qu ca vic này.

(e)

Đ phù h p vi Lut thu ca Hoa K, tôi/chúng tôi kh c t bt k s bo mt, riêng t hay bo v thông tin ca mi Ngân hàng liên quan n tài khon ca tôi

Citibank không chu trách nhim cho bt k Khon thu trên thanh toán ã báo cáo ti khách hàng theo Lut thu ca Hoa K.
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X. ĐIU KIN YÊU CU DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐNG KÝ TH TÍN DNG/TÍN DNG LINH HOT CITIBANK
Sau khi nhn  c b h s y  ca Quý khách. Chúng tôi s tin hành quy trình thm nh, bao g m vic thm nh chng t Quý khách ã np, thông tin trên n và báo cáo
ca Trung tâm thông tin tín d ng. Đi vi mt s tr ng h p, Chúng tôi s gi in thoi n phòng nhân s và in thoi nhà và/hoc có th ving thm nhà/công ty ca quý
khách. Là bên cho vay có trách nhim, chúng tôi mun m bo nhng l i ích tt nht cho Quý khách. Chúng tôi mun m bo quý khách rng Chúng tôi luôn tuân th cam kt
v các quy nh bo mt thông tin riêng t ca quý khách  mi thi im.
Điu kin ti thiu:
Th tín d ng

Tín D ng Linh Hot
Ch dành cho Công dân Vit Nam.

Ch Th Chính phi t 21 n 60 tui (t 21 n 65 tui dành cho khách hàng
Citigold).

Ch Th Chính phi t 21 n 60 tui (65 tui dành cho khách hàng Citigold).

Ch Th Ph phi t 15 tui tr lên.

Ch Th Ph phi t 18 tui tr lên.

Thu nhp ti thiu là 20 triu VND i vi Th PremileMiles; 15 triu VND i vi các
loi Th tín d ng khác.

Thu nhp ti thiu là 15 triu VND.

1. Dành cho Ch Th Chính
Vui lòng ính kèm các loi giy t sau
1.1 Chng minh nhân thân
Ngi Vit Nam

Ngi Nc Ngoài

CMND hoc h chiu

• Hộ chiếu
• VÀ chọn một trong số các lựa chọn dưới đây
a. Giy phép làm vic còn hiu lc ít nht 12 tháng
b. Th tm trú còn hiu lc ít nht 12 tháng

1.2 Chng minh a ch
Ngi Vit Nam

Ngi Nc Ngoài

H khu
Nu a ch hin ti khác vi a ch ghi trong h khu, chn mt trong nhng la
chn d i ây  th hin a ch c trú hin ti :
• Sổ Đăng ký tạm trú
• Giấy phép lái xe còn hiệu lực
• Hóa đơn tiền điện/nước/điện thoại gần đây nhất/Hợp đồng thuê nhà mới nhất

Chn mt trong s nhng la chn d i ây  th hin a ch c trú hin ti:

Sao kê Ngân hàng 3 tháng gn nht hoc sao kê th tín d ng 1 tháng gn nht
(không chp nhn sao kê in t )

Sao kê Ngân hàng 3 tháng gn nht hoc sao kê th tín d ng 1 tháng gn nht
(không chp nhn sao kê in t )

H p  ng lao ng (phi th hin a ch hin ti và 
tháng gn nht)

H p  ng lao ng (phi th hin a ch hin ti và 
tháng gn nht)

c phát hành trong vòng 6

Giy Chng nhn S hu Tài sn gn lin vi Đt (không chp nhn Giy chng nhn s
hu t)

• Sổ Đăng KýTạm Trú
• Giấy phép lái xe còn hiệu lực
• Hóa đơn tiền điện/nước/điện thoại gần đây nhất/ Hợp đồng thuê nhà mới nhất

c phát hành trong vòng 6

Giy Chng nhn S hu Tài sn gn lin vi Đt (không chp nhn Giy chng nhn s
hu t)

1.3 Chng minh thu nhp/vic làm
Vi ngi có nhn l ng:

Vi ch doanh nghip:

Sao kê 3 tháng gn nht có th hin tin l ng nhn  c hàng tháng, có xác nhn ca
ngân hàng. Nu sao kê không th hin tin l ng nhn  c, chn mt trong s nhng
la chn d i ây:

• Giấy phép đăng ký kinh doanh
• VÀ Báo cáo Thuế và Báo cáo Tài chính của công ty, đã được kiểm toán xác nhận
trong nm gn ây nht
• VÀ chọn một trong số những lựa chọn dưới đây

• Hợp đồng lao động có chỉ rõ chức vụ, thời gian làm việc, lương và điều lệ hợp đồng có
xác nhn ca công ty
• Phiếu nhậnlương của công ty trong 3 tháng gần nhất
• Tờ khai Thuế Thu nhập Cá nhân của năm mới nhất được phát hành và xác nhận của
Chi c c Thu

(a) Hóa n Thu Giá tr Gia tng 6 tháng gn ây nht có xác nhn ca Chi c c Thu
 có mc vuông kèm ch ký (áp d ng cho công ty tr mc thu nht nh)
(b) Sao kê tài chính ca tài khon mang tên công ty trong vòng 6 tháng gn nht có
xác nhn ca Ngân hàng

2. Dành cho Ch Th Ph
Vui lòng ính kèm mt trong s các giy t sau: CMND hoc h chiu.
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XI. PHÍ VÀ L PHÍ CA TH TÍN DNG VÀ TÍN DNG LINH HOT CITIBANK
Có hiu lc ngày 26 tháng 06 nm 2012. Bng phí ch a bao g m thu Giá Tr Gia Tng VAT. Phí th ng niên s 
nm. Vui lòng xem bng phí chi tit y  ti www.citibank.com.vn

Miêu t

c tính vào ngày phát hành bn sao kê tài khon k u tiên hàng

Citibank PremierMiles

Citibank Cash Back

Citibank ACE Life

Tín D ng Linh hot Citibank

Lãi Sut

2% mt tháng

2% mt tháng

2% mt tháng

2%/ mt tháng cho Vay Tiêu
Dùng Cá Nhân (tính trên d n
gim dn)

Lãi Sut Áp d ng

2% mt tháng

2% mt tháng

2% mt tháng

2% mt tháng cho
rút tin mt

Ngày  thanh toán

25 ngày k t ngày
lp bng Sao kê

25 ngày k t ngày
lp bng Sao kê

25 ngày k t ngày
lp bng Sao kê

Lãi  c tính t ngày
rút tin/gii ngân

Phí Th ng Niên Cho Th Chính

1.500.000 VND
(Mi n phí cho Citigold)

1.200.000 VND
(Mi n phí cho Citigold)

1.000.000 VND
(Mi n phí cho Citigold)

500.000 VND
(Mi n phí nm u
n 31/10/2012)

Phí Tham Gia Cho Th Chính

Mi n phí

Mi n phí

Mi n phí

Mi n phí

Phí Th ng Niên Cho Th Ph

Mi n phí

Mi n phí

Mi n phí

Mi n phí

Phí Rút Tin mt

"3% (ti thiu là 50.000 VND)"

"3% (ti thiu là 50.000 VND)"

"3% (ti thiu là 50.000 VND)"

"Mi n phí ti ATM  Vit Nam
*ATM  n c ngoài: 3% (ti
thiu là 9.000 VND)"

Phí Chm Thanh Toán

"2% (ti thiu là 200.000 VND)"

"2% (ti thiu là 200.000 VND)"

"2% (ti thiu là 200.000 VND)"

Mi n phí

Phí pht khi không thanh toán
phn ti thiu n hn

Không áp d ng

Không áp d ng

Không áp d ng

Đ c  cp trong bn Điu
khon và Điu kin ca th tài
khon Citbank Ready Credit

Phí Giao Dch N c Ngoài

3%

3%

3%

4%

100.000 VND

100.000 VND

100.000 VND

100.000 VND

Phí Cp Li Th

100.000 VND

100.000 VND

100.000 VND

100.000 VND

Phí Thu N T Đng

50.000 VND

50.000 VND

50.000 VND

50.000 VND

Phí Cp Li Sao Kê

50.000 VND

50.000 VND

50.000 VND

50.000 VND

Phí V

t Hn Mc Tín D ng

Thông tin này  c xem là h ng d n ngn gn cho khách hàng và có th thay i mà không cn báo tr c. Vui lòng tham kho ti www.citibank.com.vn  bit thêm chi tit v
các Điu Khon và Điu kin ca Citibank và h ng d n v giá. Nu Quý khách có bt k thc mc nào, vui lòng truy cp ngay www.citibank.com.vn hoc gi CitiPhone ti (+84 8)
3521 1111 và (+84) 1900 1819.
(*) Ngân hàng s hu máy ATM có th tính phí.
XII. CH£ KÝ KHÁCH HÀNG
Ch Th Chính/Ch Tài Khon Th Nht

Đ ng Ch Tài Khon

Ch Th Ph

Ch ký

Ch ký

Ch ký

H và Tên

H và Tên

H và Tên

Ngày

Ngày

Ngày

Dành riêng cho ngân hàng:

App mode: Remote channel
Maker:
Agent code:

Base No
Face to Face:

RCAO code
Branch

Date:
Acquisition code:

InSales

AML risk:



Yes



No

CIPP /PF/SDN checked by
Checker:

Printed October 2012

Source Code

Date:
Introducer code:
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