CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM
Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, Số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM
Tel: (028) 3513 6868 Fax: (028) 3899 1844 Website: www.homecredit.vn

BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ
VÀ THÔNG TIN QUẢNG CÁO
I. Thông tin của Khách hàng:
1. Tên Khách hàng:
2. Số CMND/ Thẻ CCCD:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Số điện thoại di động:
II. Xác nhận của Khách hàng:
Bằng việc ký vào Bản đăng ký này, tôi xin xác nhận:
1. Những thông tin đưa ra trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác; và
2. Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các quy định tại Các điều khoản và điều kiện sử
dụng dịch vụ điện tử của Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit)
được đăng tải trên địa chỉ website www.homecredit.vn hoặc tại bất kỳ phương tiện giao dịch điện
tử nào khác của Home Credit đã được thông báo đến Khách hàng.
3. Để được cập nhật về những sản phẩm và ưu đãi mới nhất từ Home Credit, tôi đồng ý nhận các
tin nhắn, thư điện tử và các cuộc gọi giới thiệu sản phẩm từ Home Credit. Các tin nhắn, thư điện
tử và cuộc gọi như vậy sẽ được thực hiện vào các khung thời gian thuận tiện nhưng tối đa không
được quá 5 lần 1 ngày đối với mỗi hình thức nêu trên và các cuộc gọi sẽ không được diễn ra trước
7 giờ sáng hay sau 8 giờ 30 phút tối.
Bản đăng ký này được ký thông qua phương tiện điện tử và sẽ thay thế cho (các) bản đăng ký sử
dụng dịch vụ điện tử và thông tin quảng cáo đã ký trước đây giữa Home Credit và Khách hàng.
Trong mọi trường hợp, Khách hàng có thể gọi đến đường dây nóng 1900 633 633 của Home Credit
để yêu cầu Home Credit cung cấp bản sao của Bản đăng ký này có đóng dấu của Home Credit.
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