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PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN D ỊCH VỤ ACB ONLINE  
(Internet Service , Mobile Service, SMS Service dành cho KHCN) 

 
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Họ và tên: ...........................................................................................................................................  (sau đây gọi là “khách hàng”) 

CMND/H ộ chiếu: …………………………………………... Ngày cấp:………………………. Nơi cấp:………………………….. 
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………Điện thoại:………………………. 

A. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ACB ONLINE (bao gồm Internet Service và Mobile Service)  
1. THÔNG TIN TRUY C ẬP 

Tên truy cập dịch vụ: ………………………………………………………………… (dài từ 4-50 chữ/số, không khoảng trắng) 

Địa chỉ email: ...........................................................................................................................................................................................
Số điện thoại di động nhận mật khẩu truy cập ACB Online1: ............................................................................................................
Số điện thoại di động nhận OTP SMS2:………………………………………. (nếu khách hàng đăng ký gói bạc có OTP SMS) 

Số ID token/ Số serial thẻ ma trận (nếu có): .........................................................................................................................................
Số tài khoản hạch toán3: .........................................................................................................................................................................
(nhiều số tài khoản thì cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;)) ........................................................................................................................

2. GÓI DỊCH VỤ VÀ HẠN MỨC 
Khách hàng đăng ký STT Gói  

dịch vụ 
Phương thức xác thực 

Gói  
dịch vụ 

Hạn mức tài khoản 
thụ hưởng thông 

thường4 

Hạn mức tài 
khoản thụ hưởng 

tin cậy5 
1 Chuẩn Tên truy cập, mật khẩu tĩnh �   

Tên truy cập, mật khẩu tĩnh, OTP Ma trận �   
Tên truy cập, mật khẩu tĩnh, OTP SMS �   2 Bạc 

Tên truy cập, mật khẩu tĩnh, OTP Token �   

3 Vàng Tên truy cập, mật khẩu tĩnh, chứng thư điện tử  �   

3. TÀI KHO ẢN THỤ HƯỞNG TIN CẬY6 

a. Đăng ký tài khoản thụ hưởng tin cậy trong hệ thống ACB: 
STT Số tài khoản Tên chủ tài khoản  

    
    

    
    
b. Đăng ký tài khoản thụ hưởng tin cậy ngoài hệ thống ACB: 
STT Số tài khoản Tên chủ tài khoản Ngân hàng (ghi rõ chi nhánh, tỉnh thành) 

    
    

    
Lưu ý:  
- (1): Số ĐTDĐ do khách hàng đăng ký với ACB dùng để nhận mật khẩu truy cập do ACB gửi đến qua tin nhắn SMS khi khách hàng 

đăng ký sử dụng dịch vụ ACB Online hoặc có nhu cầu cấp mật khẩu mới do quên mật khẩu cũ. 

-  (2): Số ĐTDĐ do khách hàng đăng ký với ACB để nhận mật khẩu dùng một lần (OTP) qua tin nhắn SMS.  

2 số ĐTDĐ này rất quan trọng nên phải do chính khách hàng ghi và đảm bảo tính chính xác. 
- (4),(5) Các hạn mức giao dịch tối đa/ngày giao dịch: (i) hạn mức thụ hưởng tin cậy 500 triệu đ (gói chuẩn), 2 tỷ đ (gói bạc), không 

giới hạn (gói vàng) và (ii) hạn mức 100 triệu đ (gói bạc), không giới hạn (gói vàng) và chỉ chuyển khoản cho tài khoản của chính mình 

(gói chuẩn). Nếu khách hàng không chọn hạn mức thì để trống ô hạn mức tài khoản thụ hưởng thông thường và hạn mức tài khoản thụ 

hưởng tin cậy, trường hợp này khách hàng sẽ có hạn mức tối đa do ACB quy định như trên. Nếu khách hàng đăng ký nhiều gói dịch vụ 

thì hạn mức, hạn mức thụ hưởng tin cậy bằng với hạn mức cao nhất trong các gói dịch vụ.  

- (3),(6): Tài khoản hạch toán và thụ hưởng tin cậy được dùng chung cho các gói dịch vụ nếu khách hàng đăng ký nhiều gói. 

- Không phụ thuộc vào gói dịch vụ, khách hàng không bị giới hạn hạn mức khi chuyển khoản cho tài khoản của chính mình tại ACB 

hay bán ngoại tệ cho ACB. 
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B. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ACB ONLINE – SMS SERVICE:  
1. HẠN MỨC GIAO DỊCH DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ GIAO D ỊCH THANH TOÁN  

Hạn mức giao dịch: ...............................................................................................................  (hạn mức giao dịch ≤ 10.000.000đ) 

Mật mã giao dịch: .................................................................................................................   
(mật mã có độ dài từ 6 đến 20 ký tự, khách hàng có thể tự thay đổi mật mã trên trang web www.acbonline.com.vn) 

2. ĐĂNG KÝ THANH TOÁN  
Số tài khoản của khách hàng tham gia dịch vụ (tài khoản của đơn vị chuyển tiền):…………………………………………  

Tài khoản của đơn vị thụ hưởng (tài khoản của đơn vị nhận tiền) 
a. Thanh toán tiền điện 

Mã khách hàng: .......................................................................  Tài khoản đơn vị hưởng: ....................................................  
Tên đơn vị hưởng: .....................................................................................................................................................................  
Tại ngân hàng: .........................................................................  Tỉnh/Thành phố: ................................................................  

b. Thanh toán tiền nước 
Số danh bạ: .................................................................................................................................................................................  
Tên đơn vị hưởng: ..................................................................  Tài khoản đơn vị hưởng: .....................................................  
Tại ngân hàng: .......................................................................... Tỉnh/Thành phố: .................................................................  

c. Thanh toán tiền điện thoại 
� Điện thoại cố định: .............................................................  � Điện thoại di động: ..........................................................  
Tên đơn vị hưởng: ..................................................................  Tên đơn vị hưởng: ..................................................................
Tại ngân hàng: ........................................................................  Tại ngân hàng: ........................................................................
Tài khoản đơn vị hưởng: ........................................................  Tài khoản đơn vị hưởng: .........................................................
Tỉnh/Thành phố: .....................................................................  Tỉnh/Thành phố: .....................................................................

d. Thanh toán cước phí 
� Internet � Bảo hiểm � Truyền hình cáp 
Mã khách hàng/ Số Hợp đồng: ...................................................................................................................................................  
Tên đơn vị hưởng: ..................................................................  Tài khoản đơn vị hưởng: ..................................................... 
Tại ngân hàng: ..........................................................................  Tỉnh/Thành phố: .................................................................  

e. Chuyển sang thẻ của chính chủ tài khoản 
Số thẻ nhận tiền: ................................................................................  Loại thẻ: ..................................................................  
Số thẻ nhận tiền: ................................................................................  Loại thẻ: ..................................................................  
Số thẻ nhận tiền: ................................................................................  Loại thẻ: ..................................................................  

C. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHUYỂN KHOẢN THEO DANH SÁCH TRÊN ACB ONLINE 
Số tài khoản ghi nợ (tài khoản chuyển tiền):………………………………………… 
Thông tin chi tiết của giao dịch chuyển khoản: theo danh sách (mẫu của ACB) được chỉ định thanh toán thông qua ACB Online. 
 
Tôi xác nhận rằng các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác. Tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các Điều Khoản, Điều Kiện 
được nêu tại “Quy định mở, sử dụng tài khoản, thẻ và dịch vụ tài khoản”của Ngân Hàng Á Châu và xác nhận là đã nhận được bản sao 
các Điều Khoản và Điều Kiện này. Tôi hiểu rằng các Điều Khoản và Điều Kiện này (có thể được sửa đổi theo từng thời điểm) sẽ điều 
chỉnh quan hệ tài khoản, thẻ và dịch vụ của Tôi và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện đó.   
                                       .…….., ngày …… tháng …… năm………… 
 Chủ tài khoản 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 
Đã nhận tên truy cập và mật khẩu ngày: ......................................................... 
Người nhận: ..................................................................................................................  
CMND: ……………………Ngày cấp………………….Nơi cấp ……………………. 

                                                                                                                  Nhân viên giao mật khẩu 
                                                                                                                                                        ( Ký và ghi rõ họ tên) 


