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
Mã sản phẩm:
Số hợp đồng:

Thông tin Người đề nghị
Họ tên:
Số CMND/Thẻ căn cước công dân:
Địa chỉ:
Thu nhập hàng tháng:
Người liên hệ khẩn cấp:
Người liên hệ khẩn cấp:

Mã Shop:

Ngày sinh:
ĐTDĐ:
Email:
Điện thoại:
Điện thoại:

Tôi xác nhận những thông tin trên đây là chính xác, trung thực, và tôi cũng xác nhận rằng:
- Tôi đồng ý cho Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (“Home Credit”) được thu thập, sử
dụng cũng như chia sẻ cho bên thứ ba các thông tin liên quan đến tôi và/hoặc thông tin liên quan đến thẻ tín dụng
của tôi tại Home Credit hoặc các tổ chức khác; và- 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.
Trường hợp có sự khác biệt thông tin cá nhân được ghi nhận tại bất kỳ tài liệu nào được ký bởi tôi (cho mục đích
thực hiện hợp đồng với Home Credit) so với CMND/ Thẻ CCCD của tôi (có hiệu lực tại từng thời điểm), thông
tin trên CMND/ Thẻ CCCD sẽ là thông tin cuối cùng và các tài liệu liên quan sẽ vẫn có giá trị pháp lý.
Ngoài ra, sau khi được tư vấn về dịch vụ điện tử, tôi đồng ý sử dụng dịch vụ điện tử do Home Credit cung cấp; đã
đọc, hiểu rõ và cam kết tuân theo các nội dung tại Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ điện tử của Home
Credit. Việc sử dụng dịch vụ điện tử tại từng thời điểm trên thực tế là theo toàn quyền quyết định của tôi.
Tài liệu 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 nội dung đăng ký nhận thông tin quảng cáo trước đây giữa Home Credit và Quý khách. Trong mọi trường hợp,
Quý khách có thể gọi đến đường dây nóng 1900633999 của Home Credit để yêu cầu Home Credit cung cấp bản
sao của Tài liệu này có đóng dấu của Home Credit.

Quản lý thẻ tín dụng với ứng dụng Home Credit: kiểm tra thông tin tài khoản thẻ tín dụng, lịch sử thanh toán, xác nhận thanh
toán… Tải ngay bằng cách tìm từ khóa Home Credit Vietnam trên App Store/ Google Play hoặc truy cập hcvn.app/c
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG PHÁT HÀNH NHANH
Số: <contract number>
Mã sản phẩm:
Số hợp đồng:

Mã Shop:

Phần dành cho Người đề nghị
Kính gửi: Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam (Home Credit)
Tôi, bằng văn bản này, đề nghị Home Credit phát hành cho tôi thẻ tín dụng theo các thông tin sau:
1.

2.

Thông tin Người đề nghị
Họ tên:
Số CMND/Thẻ căn cước công dân
Địa chỉ liên lạc:
Gói an tâm dùng thẻ
Gói an tâm dùng thẻ:

□ Có □ Không

3. Cam kết của Người đề nghị
- Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các quy định của bất kỳ bên thứ ba nào để được sử
dụng các dịch vụ hoặc mua hàng hóa được cung cấp bởi bên thứ ba và Home Credit sẽ được miễn
hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp, khiếu nại phát sinh có liên quan (nếu có).
- Tôi xác nhận đã được Home Credit thông báo về “Biểu phí phát hành và sử dụng thẻ tín dụng” khi
thẻ được phát hành.
- Tôi hiểu và đồng ý rằng sản phẩm thẻ tín dụng này sẽ có các tính năng, số tiền thanh toán tối thiểu,
lãi suất, các loại hạn mức cũng như các thông tin thẻ khác theo quy định của Home Credit và/ hoặc
được đăng tải trên trang web chính thức của Home Credit www.homecredit.vn theo từng thời kỳ.
- Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ “Các Điều khoản và Điều kiện phát hành Thẻ tín
dụng” được đăng tải trên trang web chính thức của Home Credit www.homecredit.vn.
- Tôi đồng ý nhận các thông tin từ Home Credit (bao gồm các sao kê, các thông báo thay đổi hạn mức
và các thông báo khác) của Home Credit qua đường bưu điện theo địa chỉ liên lạc và/hoặc qua điện
thoại (bất kỳ kênh nào) và/hoặc qua ứng dụng điện thoại và/hoặc qua email.
Ngày…tháng….năm…..,
Xác nhận của Người đề nghị
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Phần dành cho Home Credit
Home Credit đồng ý phát hành thẻ tín dụng theo yêu cầu của người đề nghị dựa trên các thông tin mà người
đề nghị cung cấp trên đây và tại Bản đăng ký sử dụng dịch vụ điện tử và thông tin quảng cáo.
Thông tin thẻ tín dụng:
Tên in trên thẻ:
Số tài khoản thẻ tín dụng:
Hạn mức tín dụng:
Ngày sao kê:
Ngày đến hạn thanh toán: 14 ngày kể từ ngày sao kê Hình thức nhận sao kê: Email/Ứng dụng Điện
thoại Home Credit
Thẻ tín dụng của người đề nghị sẽ được giao ngay khi người đề nghị ký đơn đề nghị phát hành thẻ tín dụng
này.
Ngày…tháng….năm…..,
Đại diện Công ty Tài chính TNHH MTV
Home Credit Việt Nam
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