ĐƠN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0%
THÔNG TIN CHỦ THẺ
Họ tên Chủ thẻ: ...........................................................................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ..................................................................................................................................................
Số thẻ:



Số điện thoại: ........................................................................ E-mail: ........................................................................................
ĐĂNG KÝ
Tôi muốn đăng ký mua trả góp bằng thẻ tín dụng do Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) phát hành cho giao dịch mua
hàng hóa, dịch vụ sau:
 Tên sản phẩm, dịch vụ: ...............................................................................................................................................
 Giá trị hóa đơn: ............................................................................................................................................................
 Ngày giao dịch: ............................................................................................................................................................
 Số Appr code (số gồm 6 ký tự in trên hóa đơn thanh toán thẻ): .................................................................................
 Đại lý liên kết: ..............................................................................................................................................................
 Địa điểm giao dịch: ......................................................................................................................................................
 Tỷ lệ trả góp (%): 100%
 Thời hạn trả góp:  3 tháng  6 tháng  9 tháng  12 tháng
CAM KẾT
Khi sử dụng Dịch vụ trả góp lãi suất 0% bằng thẻ tín dụng, tôi xác nhận đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi Bản Điều khoản
và Điều kiện Dịch vụ trả góp lãi suất 0%. Tôi đồng ý rằng Nam A Bank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại
nào về hàng hóa, dịch vụ hoặc bất kỳ tranh chấp nào giữa tôi và Đại lý bán hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc mua hàng
hóa, dịch vụ có sử dụng Dịch vụ trả góp lãi suất 0%. Tôi đồng ý để Nam A Bank thu phí các loại phí có liên quan khi sử dụng
Dịch vụ trả góp lãi suất 0% theo biểu phí hiện hành của Nam A Bank.
Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho Nam A Bank ghi nợ khoản phải thanh toán hàng tháng của Dịch vụ trả góp lãi suất 0%
vào tài khoản thẻ tín dụng của tôi dù có bất kỳ tranh chấp nào giữa tôi và Đại lý bán hàng hóa, dịch vụ.
Ngày: ……../……../………
Đại diện Đại lý liên kết/Nam A Bank
Chữ ký khách hàng

Phần dành cho Trung tâm Thẻ
(ký, ghi rõ họ tên)
Nhân viên xử lý

Kiểm soát

Branch:..........................................................................................
Phí xử lý (Nếu có): .......................................................................
Chú ý:
- Khuyến khích chủ thẻ giữ 1 bản photo của đơn đăng ký này, trong trường hợp số tiền giao dịch chưa được chuyển đổi trả góp và đã thể hiện trên sao kê thì vui
lòng báo cho ngân hàng để kiểm tra và xử lý: Hotline: 1900 6679.
- Trước khi đăng ký Dịch vụ trả góp lãi suất 0% bằng thẻ tín dụng quốc tế do Nam A Bank phát hành. Quý khách vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện dịch
vụ trả góp lãi suất 0%.

