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 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TRẢ TRƯỚC VÔ DANH 

 (NAM A BANK GIFT CARD) 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) – ___________________________________________  

Đề nghị Nam A Bank cấp cho tôi thẻ trả trước vô danh như sau: 

(Các thông tin có dấu  là thông tin bắt buộc cung cấp. Khách hàng vui lòng tham khảo biểu phí sản phẩm thẻ 

trước khi đăng ký phát hành thẻ) 

 Loại thẻ Số lượng Mệnh giá Số lượng Mệnh giá 

 Thẻ nội địa     

 Thẻ quốc tế     

Phí (nếu có) được đề nghị: 

 Nộp tiền mặt. 

 Trích tài khoản:  __________________  Mở tại Nam A Bank -  ________________________________  

(Khách hàng điền thông tin vào phần A hoặc phần B) 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên (như trên CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu – viết in hoa) :  __________________________________  

Điện thoại di động: ____________  Điện thoại nhà:  _____________  Email: __________________________  

Ngày tháng năm sinh: ____/____/____ Giới tính:         Nam             Nữ   

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:  ________________  Ngày cấp:____/____/____ Nơi cấp:  ____________   

Quốc tịch: ____________________  Thời gian còn lại ở Việt Nam (đối với người nước ngoài)  _______ tháng 

Địa chỉ hộ khẩu: ___________________________________________________________________________  

Điạ chỉ cư trú hiện tại:   ______________________________________________________________________  

B. THÔNG TIN PHÁP NHÂN 

Tên pháp nhân: ___________________________________________________________________________  

(như trên Giấy chứng nhận đăng ký thành lập / hoạt động – viết in hoa) 

Tên giao dịch:  _____________________________________________________________________________  

Địa chỉ trụ sở chính:  ________________________________________________________________________  

Địa chỉ trụ sở giao dịch:  _____________________________________________________________________  

Điện thoại: ___________________  Fax:  _____________________  Email: __________________________  

Mã số thuế:  _________________________   

Họ và tên người đại diện:  ___________________________________________________________________  

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: _________________  Ngày cấp:____/____/____ Nơi cấp:  ____________  

Ngày tháng năm sinh: ____/____/____ Giới tính:         Nam             Nữ  Quốc tịch: ___________  

Điện thoại di động: ________________________________________________________________________  

Theo văn bản ủy quyền số: ________________________  Ngày____/____/____ Của  __________________   

Tôi xin cam kết những thông tin ghi trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.  

Nội dung của Giấy đề nghị này cùng với Bản các Điều khoản và Điều kiện sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước 

của Nam A Bank tạo thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa tôi và Nam A Bank. 

           Ngày_____tháng_____năm_____ 

 

 

 

 

       Khách hàng đề nghị cấp thẻ 

    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) 
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C. XÁC NHẬN 

Tôi xác nhận: Đã nhận được số lượng thẻ như trên từ Nam A Bank: ___________________________________  

Bao bì thẻ còn nguyên vẹn khi nhận thẻ. 

           Ngày_____tháng_____năm_____ 

Nhân viên giao thẻ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Khách hàng nhận thẻ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

D. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

Số lượng Mệnh giá Số lượng Mệnh giá Số lượng Mệnh giá 

      

      

Tổng số lượng thẻ: ____________________  

Tổng số mệnh giá: ____________________  

Tổng số tiền phí: _____________________  

         Ngày_____tháng_____năm____  

Nhân viên tiếp nhận Kiểm soát viên Trưởng Đơn vị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


