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GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRA CỨU
THÔNG TIN TÀI KHOẢN QUA HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG
(Dành cho KH Cá nhân)
VietinBank Account Information Inquiry on IVR Application Form (For Individual)

Kính gửi/To: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
Chi nhánh/Branch _______________________________________
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHỦ TÀI KHOẢN/Account Holder’s Details
Họ và tên/Full name: ________________________________________________________________________
Ngày sinh/Date of birth:__________________________________________ Giới tính/Sex:

Nam/Male

Nữ/Female

Số CIF/CIF No.:_______________________________________
Số CMND/Hộ chiếu/ID/Passport No: _______________________________ Ngày cấp/Issue date: __/__/____
Nơi cấp/Place of Issue: ______________________________________________________________________
Địa chỉ liên hệ/Contact add: __________________________________________________________________
Đăng ký nhận TPIN /Received TPIN by:
Email:
Điện thoại di động / Mobile phone:
- Tôi xác nhận những thông tin trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác./I hereby confirm that the informantion furnished
by me herein are infull, true and accurate.
-

Tôi đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các điều kiện điều khoản sử dụng dịch vụ Tra cứu thông tin tài khoản qua hệ
thống trả lời tự động của VietinBank./I hereby agree to VietinBank’s terms and conditions of using VietinBank Account
Information Inquiry on IVR service.

Người đề nghị/Applicant
Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name
Ngày/Date___/___/_____

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG/For bank use only
Người phê duyệt/Supervisor
Ngày/Date___/___/_____

Giao dịch viên/Teller
Ngày/Date___/___/_____

ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG
DỊCH VỤ TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN QUA HỆ THỐNG TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG
Điều 1. Các từ ngữ sử dụng
1. Ngân hàng là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
(VietinBank)
2. Khách hàng là cá nhân có tài khoản trạng thái hoạt động tại
VietinBank.
3. TPIN là mật khẩu mà Ngân hàng cấp cho khách hàng để sử
dụng tra cứu thông tin tài khoản qua Hệ thống Tổng đài trả lời
tự động.
4. Dịch vụ là Dịch vụ tra cứu Thông tin tài khoản qua Hệ thống
Tổng đài trả lời tự động của VietinBank.
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng
1. Quyền của khách hàng
5. Được sử dụng TPIN của mình để tra cứu các thông tin: số dư,
dư nợ, ngày đến hạn trả gốc, lãi, 5 giao dịch gần nhất…. trên
tài khoản tiền vay, tiền gửi, thẻ của khách hàng qua Hệ thống
Tổng đài Trả lời tự động của VietinBank.
- Được quyền khiếu nại về các sai sót, vi phạm (nếu có) phát
sinh khi sử dụng dịch vụ trong thời gian 15 ngày kể từ ngày
cấp, theo đúng quy định của pháp luật;
- Đơn phương chấm dứt sử dụng Dịch vụ, yêu cầu đổi, cấp lại,
vô hiệu TPIN.
2. Trách nhiệm của khách hàng
- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết theo yêu
cầu của Ngân hàng khi đăng ký và sử dụng Dịch vụ;
- Nhận TPIN qua địa chỉ email khách hàng đã đăng ký;
- Thay đổi TPIN ngay sau khi nhận hoặc tối đa trong vòng 90
ngày kể từ ngày được cấp;
- Bảo mật TPIN của mình, chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với
các giao dịch sử dụng TPIN;
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các giao dịch sử dụng
TPIN;
- Thông báo ngay cho Ngân hàng nếu phát hiện ra sai lệch về
thông tin và/hoặc hiện tượng vi phạm và/hoặc các sự cố liên
quan đến hệ thống;
- Thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho Ngân hàng khi bị
lộ TPIN hoặc nghi ngờ bị lợi dụng (số điện thoại: 1900 55 88
68). Sau đó khách hàng phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho
Ngân hàng. Trong trường hợp này, khách hàng cam kết chịu
trách nhiệm về các rủi ro, tổn thất (nếu có) xảy ra trước thời
điểm Ngân hàng nhận được các thông báo;
- Thông báo ngay cho Ngân hàng bằng văn bản những thay đổi
về số CMTND/Hộ chiếu/số điện thoại di động/địa chỉ/email/
phương pháp liên lạc;
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác hoặc thay đổi
người sử dụng Dịch vụ, khách hàng phải thực hiện đăng ký
cấp lại TPIN mới;
- Phối hợp với Ngân hàng giải quyết các khiếu nại và các vấn
đề liên quan đến Dịch vụ;
- Kiểm tra và thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến
Dịch vụ theo biểu phí của Ngân hàng áp dụng từng thời kỳ
(nếu có).
Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Ngân hàng

1. Quyền của Ngân hàng
- Có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc ngừng vĩnh viễn việc
sử dụng Dịch vụ của khách hàng bằng cách khóa, ngừng hoạt
động nếu khách hàng vi phạm “Điều kiện, điều khoản đăng
ký và sử dụng Dịch vụ tra cứu thông tin tài khoản qua Hệ
thống Tổng đài trả lời tự động” và/hoặc các dấu hiệu có thể
dẫn đến rủi ro cho các bên tham gia mà không cần thông báo
trước;
- Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ
thống truyền thông phát sinh sự cố nằm ngoài khả năng kiểm
soát của Ngân hàng;
- Cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân
được phép các thông tin về khách hàng và các giao dịch theo
đúng quy định của pháp luật;
- Thu phí liên quan đến sử dụng Dịch vụ của khách hàng (nếu
có).
2. Trách nhiệm của Ngân hàng
- Tuân thủ các quy định về cấp TPIN;
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng Dịch vụ và đảm bảo các
quyền lợi của khách hàng theo quy định này;
- Không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp khách hàng
cho mượn TPIN, tiết lộ hoặc để lộ TPIN cho người khác;
- Bảo mật các thông tin liên quan đến TPIN trừ trường hợp
pháp luật quy định khác;
- Thực hiện khóa, ngừng hoạt động Dịch vụ tại thời điểm nhận
được thông báo của khách hàng về việc TPIN bị lộ hoặc bị lợi
dụng hoặc sau 90 ngày kể từ ngày TPIN được cấp mà khách
hàng chưa đổi TPIN mới;
- Chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại
của khách hàng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản
- Ngân hàng được phép sửa đổi, bổ sung nội dung “Điều kiện,
điều khoản đăng ký và sử dụng Dịch vụ tra cứu Thông tin tài
khoản qua Hệ thống Tổng đài Trả lời tự động” bằng cách
thông báo bằng văn bản cho khách hàng hoặc trên các phương
tiện thông tin đại chúng;
- Nếu khách hàng không đồng ý với “Điều kiện, điều khoản
đăng ký và sử dụng Dịch vụ tra cứu Thông tin tài khoản qua
Hệ thống Tổng đài Trả lời tự động” đã sửa đổi, bổ sung do
Ngân hàng đưa ra, khách hàng có quyền đơn phương chấm
dứt sử dụng Dịch vụ;
- Sau 10 ngày kể từ ngày Ngân hàng thông báo về sửa đổi bổ
sung nội dung liên quan đến Dịch vụ, việc tiếp tục sử dụng
Dịch vụ có nghĩa là khách hàng chấp nhận hoàn toàn các sửa
đổi, bổ sung đó.
Điều 5. Điều khoản thi hành
Khách hàng và Ngân hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý
điều kiện, điều khoản trên đây, cam kết thực hiện đúng các điều
khoản và điều kiện trên cũng như các quy định pháp luật hiện
hành của Việt Nam
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GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRA CỨU
THÔNG TIN TÀI KHOẢN QUA HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG
(Dành cho KH Doanh nghiệp)
VietinBank Account Information Inquiry on IVR Application Form (For Corporate Customers)

Kính gửi/To: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
Chi nhánh/Branch: __________________________________
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/Corporate information
Tên Doanh nghiệp/Corporate name: _________________________________________________________________
Tên chủ tài khoản/Account Holder:__________________________________________________________
Địa chỉ liên hệ/Contact add: _______________________________________________________________________
Số CIF/CIF No.: ______________________________________________________________________________
Số ĐKKD/Business Registration No.: __________________
Đăng ký nhận TPIN /Received TPIN by:
Email:
Điện thoại di động/Mobile phone:
- Tôi xác nhận những thông tin trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác./I hereby confirm that the
information furnished by me herein are infull, true and accurate.
- Tôi đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các điều kiện điều khoản sử dụng dịch vụ Tra cứu thông tin tài
khoản qua hệ thống trả lời tự động của VietinBank./I hereby agree to VietinBank’s terms and conditions of
using VietinBank Account Information Inquiry on IVR service.

Chủ tài khoản/Người được uỷ quyền
Account holder/Authorized person
Ngày/Date___/___/___

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG/For bank use only
Người phê duyệt/Supervisor
Ngày/Date___/___/_____

Giao dịch viên/Teller
Ngày/Date___/___/_____

ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG
DỊCH VỤ TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN QUA HỆ THỐNG TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG
Điều 1. Các từ ngữ sử dụng
1. Ngân hàng là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
(VietinBank)
2. Khách hàng là doanh nghiệp có tài khoản trạng thái hoạt
động tại VietinBank.
3. TPIN là mật khẩu mà Ngân hàng cấp cho khách hàng để sử
dụng tra cứu Thông tin tài khoản qua Hệ thống Tổng đài trả
lời tự động.
4. Dịch vụ là Dịch vụ tra cứu Thông tin tài khoản qua Hệ thống
Tổng đài trả lời tự động của VietinBank.
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng
1. Quyền của khách hàng
1. Được sử dụng TPIN của mình để tra cứu các thông tin: số dư,
dư nợ, ngày đến hạn trả gốc, lãi, 5 giao dịch gần nhất…. trên
tài khoản tiền vay, tiền gửi, thẻ của khách hàng qua Hệ thống
Tổng đài trả lời tự động của VietinBank;
- Được quyền khiếu nại về các sai sót, vi phạm (nếu có) phát
sinh khi sử dụng dịch vụ trong thời gian 15 ngày kể từ ngày
cấp, theo đúng quy định của pháp luật;
- Đơn phương chấm dứt sử dụng Dịch vụ, yêu cầu đổi, cấp lại,
vô hiệu TPIN.
2. Trách nhiệm của khách hàng
- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết theo yêu
cầu của Ngân hàng khi đăng ký và sử dụng Dịch vụ;
- Nhận TPIN qua địa chỉ email/SMS khách hàng đã đăng ký;
- Thay đổi TPIN ngay sau khi nhận hoặc tối đa trong vòng 90
ngày kể từ ngày được cấp;
- Người sử dụng TPIN phải bảo mật TPIN của mình, chịu trách
nhiệm hoàn toàn đối với các giao dịch sử dụng TPIN;
- Thông báo ngay cho Ngân hàng nếu phát hiện ra sai lệch về
thông tin và/hoặc hiện tượng vi phạm và/hoặc các sự cố liên
quan đến hệ thống;
- Thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho Ngân hàng khi bị
lộ TPIN hoặc nghi ngờ bị lợi dụng (số điện thoại: 1900 55 88
68). Sau đó khách hàng phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho
Ngân hàng. Trong trường hợp này, khách hàng cam kết chịu
trách nhiệm về các rủi ro, tổn thất (nếu có) xảy ra trước thời
điểm Ngân hàng nhận được các thông báo;
- Thông báo ngay cho Ngân hàng bằng văn bản những thay đổi
về số CMND/Hộ chiếu/Số điện thoại di động/địa chỉ/email và
phương pháp liên lạc;
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác hoặc thay đổi
người sử dụng Dịch vụ, khách hàng phải thực hiện đăng ký
cấp lại TPIN mới;
- Phối hợp với Ngân hàng giải quyết các khiếu nại và các vấn
đề liên quan đến Dịch vụ;
- Kiểm tra và thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến
Dịch vụ theo biểu phí của Ngân hàng áp dụng từng thời kỳ
(nếu có).

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Ngân hàng
3. Quyền của Ngân hàng
- Có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc ngừng vĩnh viễn việc
sử dụng Dịch vụ của khách hàng bằng cách khóa, ngừng hoạt
động nếu khách hàng vi phạm “Điều kiện, điều khoản đăng
ký và sử dụng Dịch vụ tra cứu Thông tin tài khoản qua Hệ
thống Tổng đài trả lời tự động” và/hoặc các dấu hiệu có thể
dẫn đến rủi ro cho các bên tham gia mà không cần thông báo
trước;
- Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ
thống truyền thông phát sinh sự cố nằm ngoài khả năng kiểm
soát của Ngân hàng;
- Cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân
được phép các thông tin về khách hàng và các giao dịch theo
đúng quy định của pháp luật;
- Thu phí liên quan đến sử dụng Dịch vụ của khách hàng (nếu
có).
4. Trách nhiệm của Ngân hàng
- Tuân thủ các quy định về cấp TPIN;
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng Dịch vụ và đảm bảo các
quyền lợi của khách hàng theo quy định này;
- Không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp khách hàng
cho mượn TPIN, tiết lộ hoặc để lộ TPIN cho người khác;
- Bảo mật các thông tin liên quan đến TPIN trừ trường hợp
pháp luật quy định khác;
- Thực hiện khóa, ngừng hoạt động Dịch vụ tại thời điểm nhận
được thông báo của khách hàng về việc TPIN bị lộ hoặc bị lợi
dụng hoặc sau 90 ngày kể từ ngày TPIN được cấp mà khách
hàng chưa đổi TPIN mới;
- Chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại
của khách hàng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản
- Ngân hàng được phép sửa đổi, bổ sung nội dung “Điều kiện,
điều khoản đăng ký và sử dụng Dịch vụ tra cứu Thông tin tài
khoản qua Hệ thống Tổng đài trả lời tự động” bằng cách
thông báo bằng văn bản cho khách hàng hoặc trên các phương
tiện thông tin đại chúng;
- Nếu khách hàng không đồng ý với “Điều kiện, điều khoản
đăng ký và sử dụng Dịch vụ tra cứu Thông tin tài khoản qua
Hệ thống Tổng đài trả lời tự động” đã sửa đổi, bổ sung do
Ngân hàng đưa ra, khách hàng có quyền đơn phương chấm
dứt sử dụng Dịch vụ;
- Sau 10 ngày kể từ ngày Ngân hàng thông báo về sửa đổi bổ
sung nội dung liên quan đến Dịch vụ, việc tiếp tục sử dụng
Dịch vụ có nghĩa là khách hàng chấp nhận hoàn toàn các sửa
đổi, bổ sung đó.
Điều 5. Điều khoản thi hành
Khách hàng và Ngân hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý
điều kiện, điều khoản trên đây, cam kết thực hiện đúng các điều
khoản và điều kiện trên cũng như các quy định pháp luật hiện
hành của Việt Nam.
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GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN DỊCH VỤ TRA CỨU
THÔNG TIN TÀI KHOẢN QUA HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG
(Dành cho KH cá nhân/doanh nghiệp)
VietinBank Account Information Inquiry on IVR Modifying Form (For Individual/Corporate)

Kính gửi/To: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade

Chi nhánh/Branch ___________________________
Thông tin Chi tiết về Chủ tài khoản/Account Holder’s Details
Tên khách hàng/Customer name:______________________________________________________
Tên chủ tài khoản/Full name: ____________________________________________________________
Ngày sinh/Date of birth: _______________________________________
Giới tính/Sex:

Nam/Male

Nữ/Female

Đăng ký kinh doanh/Số CMND/Hộ chiếu Business Registration No./ID/Passport No:_____________
Ngày cấp/Issue date: __/__/____ Nơi cấp/Place of Issue: __________________________________
Đề nghị thay đổi/Modifying request:
Cấp lại TPIN/Request TPIN

Đổi số ĐTDĐ/Mobile phone:

Vô hiệu TPIN/Disable TPIN

Đổi địa chỉ email/Email:

Kích hoạt TPIN/Reactive TPIN
Các yêu cầu khác/Other request: _________________________________________________
____________________________________________________________________________
-

Tôi xác nhận những thông tin trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác./I hereby confirm that
the informantion furnished by me herein are infull, true and accurate.

-

Tôi đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các điều kiện điều khoản sử dụng dịch vụ Tra cứu thông tin
tài khoản qua hệ thống trả lời tự động của VietinBank./I hereby agree to VietinBank’s terms and
conditions of using VietinBank Account Information Inquiry on IVR service.

Người phê
duyệt/Supervisor
Ngày/Date___/___/_____

Giao dịch viên/Teller
Ngày/Date___/___/_____

Người đề nghị/Applicant
Ngày/Date___/___/_____
Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu(doanh
nghiệp)/Signature and full name

