
                                       

PHIẾU ðĂNG KÝ RÚT TIỀN THEO YÊU CẦU QUA ðIỆN THOẠI 
(Áp dụng cho các khách hàng tại chi nhánh, phòng giao dịch) 

A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG  
1. Họ và tên: ………………………………………………. ……………………...... 
2. Số CMND: ……………………..  Ngày cấp: …………...… Nơi cấp: ……….………                               
3. Email: …………………………………………………………………… 
4. ðiện thoại: ………………………………………………………………. 
5. Số tài khoản tại VNDirect:  � � � � � � � � � � 

B. ðĂNG KÝ THÔNG TIN NHẬN DẠNG 

1. Số ñiện thoại gọi ñến: 
Khách hàng gọi ñến từ 1 trong các số ñiện thoại sau:  

                  Số ðT 1: …………………………….  Số ðT 2: ……………………………. 

2. Mật khẩu:               � � � � � � � � � � 

C. QUY ðỊNH 
1. Khi có yêu cầu rút tiền, Khách hàng gọi ñiện ñến VNDIRECT, số ñiện thoại 1900545409 và sử dụng các thông tin 

nhận dạng ñã ñăng ký tại Mục B trên ñây ñể yêu cầu rút tiền. 

2. VNDIRECT xác nhận lại yêu cầu của khách hàng.  

3. Khách hàng mang CMT hoặc Hộ chiếu ñến ngân hàng ñể rút tiền theo thông báo của VNDIRECT. 

4. Trong trường hợp việc thực hiện yêu cầu rút tiền của khách hàng làm phát sinh phí dịch vụ phải trả cho ngân hàng, 

Khách hàng có trách nhiệm tự thanh toán chi phí này. 

5. Cuộc gọi giữa Khách hàng và VNDIRECT liên quan ñến các nội dung nêu trên sẽ ñược ghi âm lại ñể làm bằng chứng 

giao dịch. Khách hàng ñồng ý rằng các bản ghi âm ñược lưu lại VNDIRECT sẽ là bằng chứng giao dịch giữa các bên. 

6. Khách hàng ñồng ý rằng mọi yêu cầu rút tiền qua ñiện thoại sử dụng các thông tin nhận dạng tại Mục B trên ñây sẽ 

ñược coi là của chính Khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin nhận dạng ñã ñăng ký và ñồng 

ý chịu mọi thiệt hại phát sinh do thông tin nhận dạng bị lộ. 

7. Khách hàng chỉ cần ñăng ký thông tin nhận dạng một lần ñể sử dụng cho tất cả các giao dịch qua ñiện thoại với 

VNDIRECT. Trong trường hợp ñăng ký giao dịch qua ñiện thoại với VNDIRECTcủa Khách hàng còn hiệu lực, Khách 

hàng không cần ghi vào phần ðăng ký thông tin nhận dạng tại Mục B trên ñây; việc Khách hàng ghi  thông tin nhận 

dạng vào Mục B và thông tin nhận dạng này khác với thông tin nhận dạng Khách hàng ñã ñăng ký trước ñây ñược hiểu 

là Khách hàng ñăng ký lại thông tin nhận dạng  và thông tin nhận dạng ñăng ký tại văn bản này sẽ áp dụng cho tất cả 

các giao dịch qua ñiện thoại của Khách hàng với VNDIRECT. 

D. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

Khách hàng ñã ñọc và hiểu rõ các quy ñịnh liên quan ñến rút tiền theo yêu cầu qua ñiện thoại và ñề nghị ñược 
ñăng ký dịch vụ này. Phiếu ñăng ký này là phần không tách rời của Hợp ñồng mở tài khoản giao dịch chứng 
khoán ký giữa Khách hàng và VNDIRECT. 

                                                           Ngày……tháng……năm…. 
                                                                                                                      Khách hàng 
                                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 

Phần dành cho Công ty chứng khoán VNDirect 

Nhân viên quản lý tài khoản                                                         Bộ phận nghiệp vụ 

 



                                       

 


