BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
KIÊM GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẤU CHI
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên( viết hoa):
Giới tính:

Nam/

Trình độ học vấn:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:
Trung cấp

12/12

Cao đẳng

Đại học

Nơi Sinh:
Trên đại học

Khác( ghi rõ): ……………………

Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ hiện đăng ký tạm trú (nếu khác địa chỉ thường trú):

Thời gian tạm trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động:

Email:
Hình thức sở hữu nhà ở:

Nhà riêng có diện
tích sàn =>100m2

Loại phương tiện đi lại:

Ở cùng bố mẹ

Nhà riêng có diện
tích sàn < 100m2

Ô tô con

Đi thuê, ở nhà bạn bè,
họ hàng

Phương tiện giao thông công cộng (đề nghị ghi rõ):
………………………………………………………...

Xe gắn máy

B. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH
Tình trạng hôn nhân:

Độc thân

Đã kết hôn

Đã li dị/Goá

Số thành viên trong gia đình có thu nhập:
Số thành viên trong gia đình không có thu nhập:
C. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP
1. Tên cơ quan công tác hiện tại:
Địa chỉ cơ quan:
Người quản lý trực tiếp:

Điện thoại:

Điện thoại cơ quan:
Loại hình công ty:

Fax:
Quốc doanh
100% vốn nước ngoài
Văn phòng đại diện
Cổ phần

Trách nhiệm hữu hạn
Liên doanh
Hành chính nhà nước/Lực lượng vũ trang
Khác (đề nghị ghi rõ):…………………………………………………...

Tiền mặt

Chuyển khoản qua ngân hàng (đề nghị ghi rõ):…………………………

Ngành nghề kinh doanh:
Hình thức nhận lương:
Chức vụ hiện tại:
Loại hợp đồng

Thời gian đã làm việc tại cơ quan hiện tại:
Dưới 1 năm
1 năm – 3 năm

3 năm trở lên
Khác (đề nghị ghi rõ):…………………………………………………...

2. Cơ quan trước đây (nếu có):
Địa chỉ cơ quan:
Người quản lý trực tiếp:

Điện thoại:

Số năm làm việc:

(Từ …………….đến ……………..)

D. THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Tổng thu nhập hàng tháng:

Tổng chi phí hàng tháng:

Lương thực nhận hàng tháng:

Chi phí cố định trong tháng:

Thu nhập khác ( phụ cấp, thưởng, kinh doanh,…):
1.
2.
3.

Chi phí phát sinh trung bình tháng:
1.
2.
3.

Tổng gia trị tài sản:

Tổng các khoản nợ hiện tại:

Động sản
1.
2.

Giá trị

Bất động sản
1.
2.

Giá trị

Sổ tiết kiệm
1.
2.

Giá trị

Tài sản khác
1.
2.

Giá trị

Cầm cố, vay tại các
tổ chức tín dụng, cá
nhân:
1.
2.
3.
Thuê, mượn:
1.
2.
3.
Thẻ tín dụng của
ngân hàng:
1.
2.
3.
Các khoản vay, phải
trả khác (thuế, bảo
hiểm,…)
1.
2.
3.

Giá trị

Phải trả hàng tháng

Giá trị

Phải trả hàng tháng

Hạn mức

Phải trả hàng tháng

Giá trị

Phải trả hàng tháng

Thu nhập của những người khác trong gia đình( nếu có):
Đã từng vay tại Saigonbank?

Đúng

Sai

Đề nghị Sài Gòn Công Thương Ngân Hàng(SGCTNH) cung cấp dịch vụ thấu chi tài khoản thẻ cho
tôi theo các chi tiết sau:
Tên chủ thẻ:………………………………………………...…………………………………………
Số thẻ/số tài khoản thẻ:……………………………….……………………………………………...
Hạn mức thấu chi:………………….VNĐ. ( Bằng chữ:……..……………………....................…..)
Thời hạn sử dụng:…………………………………..………………………………………………...
Tôi xin cam kết:
1. Các thông tin khai trên là đúng sự thật.
2. Chuyển tiền lương và các khoản thu nhập của tôi về SGCTNH và dùng các nguồn thu nhập
này để trả nợ thấu chi, lãi và các chi phí phát sinh tại SGCTNH.
3. Tuân thủ đúng mọi điều khoản về sử dụng dịch vụ thấu chi được quy định trong hợp đồng
sử dụng dịch vụ thấu chi tài khoản thẻ.
4. Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS và đồng ý với các quy định, điều khoản trong phiếu đăng
ký/điều chỉnh sử dụng dịch vụ vấn tin tài khoản.
Tp Hồ Chí Minh, Ngày…………tháng…………năm……………
Khách hàng ký tên

