
Số thẻ ghi nợ nội địa :                         - xxx-xxx-xxx -  
Số thẻ ghi nợ quốc tế/thẻ tín dụng quốc tế:                               -xxx-xxx-  
(Khách hàng chỉ cần cung cấp 6 số đầu và 4 số cuối của thẻ - Ví dụ: 436467 - xxx-xxx-1234)

Lý do đề nghị:

1. Ngaân haøng hoã trôï keâ khai

2. Phaàn trôï giuùp veà theû 

Mẫu số 01/THE-EOB-OceanBank/2013

 

Tên tôi là:

Nội dung yêu cầu trợ giúp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:                 Email:

Lấy thẻ nuốt        Cấp lại PIN         Cấp lại thẻMở khoá thẻ
Đổi hạng thẻ  (      Thẻ Chuẩn               Thẻ Bạc              Thẻ vàng             Thẻ VIP)

Tạm khoá thẻ
Chấm dứt sử dụng thẻ
Kích hoạt dịch vụ thanh toán qua Internet                             Chấm dứt dịch vụ thanh toán qua Internet
Các yêu cầu khác:

 
OCEANBANK
NGAÂN HAØNG BAÙN LEÛ
TOÁT NHAÁT VIEÄT NAM
Giaûi thöôûng do toå chöùc quoác teá
Global Banking & Finance Review trao taëng

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG - Chi nhánh /PGD:

PHIEÁU YEÂU CAÀU TRÔÏ GIUÙP
(AÙp duïng cho Khaùch haøng caù nhaân)

3. Phaàn hoã trôï veà dòch vuï ngaân haøng ñieän töû

 

TRỢ GIÚP KÊNH GIAO DỊCH EASY INTERNET BANKING
Khoá dịch vụ                                                     Mở khoá dịch vụ                                     Chấm dứt sử dụng dịch vụ

Khóa Token Key                                               Mở khóa Token Key                                Cấp lại Token Key

Cấp lại Mật khẩu                                               Đổi gói dịch vụ (      Easy Standard           Easy Advance)

Cấp lại hạn mức giao dịch                                Hạn mức muốn cấp:  
Các yêu cầu khác:

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA            THẺ TRẢ TRƯỚC OP CARD/OP PLUS               THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 
THẺ TỶ PHÚ             THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ                THẺ KHÁC:

Tên truy cập dịch vụ Easy Internet Banking:

Lý do đề nghị:

TRỢ  GIÚP KÊNH GIAO DỊCH  EASY SMS BANKING
Khoá dịch vụ                Mở khoá dịch vụ   Chấm dứt sử dụng dịch vụ

Cấp lại Mật khẩu    

Đổi gói dịch vụ     (      Easy Standard              Easy Advance)

Đổi số điện thoại. Số điện thoại mới:  

Thêm số tài khoản. Số tài khoản mới:

Đổi Tài khoản chính. Tài khoản muốn đổi: 

Cấp lại hạn mức giao dịch                             Hạn mức muốn cấp:  
Các yêu cầu khác:

Lý do đề nghị:



4. Thay ñoåi caùc thoâng tin khaùc

5. Xaùc nhaän vaø cam keát

6. Phaàn daønh cho chi nhaùnh / phoøng giao dòch

Thay đổi  hình thức thu phí:       Tự động ghi nợ tài khoản         Tiền mặt            

      Giải quyết các khiếu nại về giao dịch  Ngân hàng điện tử:

Ngày giao dịch:         /        /        Số giao dịch:  

      Số tiền giao dịch (bằng số):  

      Số tiền giao dịch (bằng chữ:  

      Các yêu cầu khác:

Lý do đề nghị:

Tiếp nhận yêu cầu:

      Tại quầy        Qua thư          Qua fax          

      Qua điện thoại        Trực tuyến qua eMail,...

      Chứng từ gửi kèm                                             Số trang:

Ghi chú:

TRỢ GIÚP KÊNH GIAO DỊCH EASY MOBILE BANKING

Khoá dịch vụ                 Mở khoá dịch vụ   Chấm dứt sử dụng dịch vụ

Cấp lại Mật khẩu                Đổi Tài khoản chính

Thêm số tài khoản. Số tài khoản mới: 

Đổi số điện thoại. Số điện thoại mới:

Đổi loại điện thoại (Loại điện thoại, Hãng sản xuất, Model):

Cấp lại hạn mức giao dịch                              Hạn mức muốn cấp:  

Các yêu cầu khác:

Tôi xin cam kết:

1. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp.

2. Cam kết tuân thủ “Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ”, cam đoan thực hiện đúng chế độ sử dụng tài khoản cá nhân, 

chế độ sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử OceanBank và các dịch vụ liên quan của OceanBank. 

3. Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo quản Thiết bị bảo mật, mật khẩu, bảo mật thông tin theo những đề nghị sửa 

đổi, các rủi ro (nếu có) liên quan đến các giao dịch thực hiện qua mạng Internet.

4. Thanh toán các chi phí có liên quan đến việc thay đổi dịch vụ theo Biểu phí do Ngân hàng OceanBank quy định.

Ngày           /           /
Người Yêu cầu

(Ký và ghi rõ họ tên)

GDV/CVHT                                                                                                       Kiểm soát

Ngày           /           /

Lý do đề nghị:


