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Mẫu 17/THE 

 
Thái Nguyên, ngày .......... tháng ........ năm ............ 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH LẠI THẺ 

Kính gửi:  Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 

 

I. PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 

1. Thông tin khách hàng 

a) Đối với thẻ cá nhân 

Họ tên chủ thẻ chính: ............................................................................................... 

Số tài khoản thanh toán: .............................................................................................. 

Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: ............................................................. 

Ngày cấp: ............................................. Nơi cấp: .................................................. 

Đăng ký dịch vụ SMS Banking thẻ tín dụng (1)  

Đăng ký giao dịch Internet(2)    

Hạn mức giao dịch ngày:  ...........................................................................................  VND 

(Bằng chữ: ............................................................................................................................ ) 

Số ĐTDĐ nhận SMS/OTP .……..……............…… Email nhận OTP: ...............................  

Đăng ký dịch vụ bảo hiểm ABIC(3):   

Tôi đồng ý tham gia bảo hiểm Bảo an chủ thẻ với Số tiền bảo hiểm, Thời hạn bảo 

hiểm, Mức phí bảo hiểm và các điều khoản bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm hiện hành 

của ABIC áp dụng đối với Chủ thẻ Agribank. Trường hợp Agribank áp dụng chương 

trình ưu đãi khách hàng có sử dụng dịch vụ bảo hiểm, tôi đồng ý tham gia và ủy quyền 

cho Agribank thực hiện. 

b) Đối với thẻ công ty 

Tên công ty: ...........................................................................................................................  

Số tài khoản thanh toán: ........................................................................................................  

Số ĐKKD:...........................................Ngày cấp ....../....../.........Nơi cấp ..............................  

Người đại diện theo pháp luật: ..............................................................................................  

Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:. .........................................................................  

Ngày cấp:…….…/………../.……. Nơi cấp:  ........................................................................  

Chức vụ: ……………………………….. .............................................................................  

Đăng ký dịch vụ SMS Banking thẻ tín dụng(1)  

Đăng ký giao dịch Internet(2)    

Hạn mức giao dịch ngày:  ......................................................................................... VND 

(Bằng chữ: ........................................................................................................................... ) 

Số ĐTDĐ nhận SMS/OTP .……..……..…… Email nhận OTP: .........................................   
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2. Thông tin đề nghị phát hành lại thẻ 

Thẻ nội địa: Thẻ ghi nợ  Liên kết thương hiệu       

 Lập Nghiệp          Thẻ sinh viên         

Thẻ quốc tế: Thẻ ghi nợ           Thẻ tín dụng      

 Visa    MasterCard    JCB  

Hạng thẻ: Chuẩn    Vàng    Bạch Kim   

Hình thức phát hành:     Phát hành thường           Phát hành nhanh    

Danh sách đề nghị phát hành lại thẻ: 

 

Lý do đề nghị phát hành lại thẻ: ............................................................................................   

Tôi/Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và cam kết sử dụng thẻ theo 

đúng Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ đã ký với Agribank. 

Trường hợp đăng ký dịch vụ bảo hiểm, phát sinh nghĩa vụ nộp phí, tôi/chúng tôiđồng ý 

ủy quyền cho Agribank tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán để nộp phí bảo hiểm. 

CHỦ THẺ CHÍNH/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

                                                                                          

 

II. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

 Chấp thuận phát hành lại thẻ, số lượng thẻ phát hành lại là: 01 thẻ. 

 Không chấp thuận phát hành lại thẻ 

Lý do: .....................................................................................................................................  

Thái Nguyên, ngày     tháng   năm 2019 

GIAO DỊCH VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 
Ghi chú:  
 (1)Để thuận tiện chi khách hàng trong quá trình kiểm soát giao dịch, góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình 

sử dụng thẻ, Agribank kính đề nghị Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking. 
(2)Số điện thoại và địa chỉ Email của Quý khách cung cấp sẽ được Agribank sử dụng để đăng ký dịch vụ xác thực 

thẻ quốc tế 3D Secure theo phương thức xác thực OTP qua SMS/Email. Riêng đối với thẻ ghi nợ nội địa, số 

điện thoại dùng để nhận OTP là số điện thoại đăng ký dịch vụ SMS Banking. 

(3)Agribank miễn phí dịch vụ bảo hiểm đối với Chủ thẻ quốc tế. 

STT Họ tên 
Số ĐTDĐ  nhận 

SMS/OTP 

CMT/Hộ chiếu 

/Thẻ căn cước 

Thời hạn hiệu lực 

của thẻ 
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