
 

 
ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam    Chi nhánh/Sở giao dịch…………………………………………….………………….…………… 

   Số Hồ sơ thông tin KH (Số CIF)…………….……………….………….………………….……. 
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG  

Họ và tên:                                                                                                                                               

 CMND/Thẻ CCCD     Hộ chiếu                                        Số đã đăng ký: 

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

Với mọi trách nhiệm thuộc về mình, Tôi đề nghị Ngân hàng thay đổi thông tin của Tôi trong Hồ sơ thông tin 

khách hàng đã đăng ký tại Ngân hàng như sau: 

 Thông tin trong Hồ sơ thông tin khách hàng                  CIF của người được đại diện: 

 Thông tin người được uỷ quyền trong văn bản uỷ quyền được lập ngày ………………….…… / ………………..……/ ……………………………….   

THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

 THAY ĐỔI TÊN    Tên mới: 

 THAY ĐỔI  CMND/THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/HỘ CHIẾU 

 CMND/Thẻ CCCD    Hộ chiếu                                         Số mới: 

Ngày cấp ……………….../……………………/………………………       Ngày hết hạn ……………….../……………………/………………………Nơi cấp 

 THAY ĐỔI  THỊ THỰC NHẬP CẢNH 

Số mới:                                                   Ngày cấp ……………….../……………………/……………………… 

Ngày hết hạn ……………….../……………………/……………………… Nơi cấp: 

 THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CƯ TRÚ    Người cư trú        Có         Không 

 THAY ĐỔI THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Địa chỉ thường trú mới: 

Địa chỉ nơi ở hiện tại mới: 

Địa chỉ liên hệ mới: 

Email mới: 

Điện thoại liên hệ mới:                                                         Nhà mạng (nếu chuyển mạng): 

 THAY ĐỔI THÔNG TIN CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ 

Khách hàng có chủ sở hữu hưởng lợi khác?                                                     Có     Không 

Khách hàng có phải đối tượng tham gia thỏa thuận pháp lý?            Có      Không 

Khách hàng có thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập của Mỹ, đối tượng có một trong những dấu hiệu Mỹ không?       Có   Không                                                                                                                                                    

 THAY ĐỔI CHỮ KÝ MẪU 

Chữ ký cũ đã đăng ký 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Chữ ký đăng ký mới 

Chữ ký mẫu 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận chữ ký mẫu 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Không ký được chữ ký cũ 
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 THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN KHÁC 

Nghề nghiệp:  Chức vụ:  

Tôn giáo:  Dân tộc:  

Thu nhập: Tình trạng hôn nhân: 

Khác:  

Ngày hiệu lực của các thông tin được thay đổi, bổ sung ……………….../……………………/……………………… 

Các thông tin khác giữ nguyên, không thay đổi. Tôi/ Chúng tôi cam đoan rằng mọi thông tin nêu trên là đúng sự 
thật và chính xác. Tôi/ Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên trước pháp luật 

             …………….…………ngày………………..…tháng……………….….năm ………………… 

Người đại diện theo pháp luật 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Người đại diện là tổ chức) 

Chủ tài khoản/Người được ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

XÁC NHẬN CỦA BIDV 

Sau khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ và xác thực khách hàng, Phòng ………………………………………..…………..…………, BIDV Chi nhánh…………………………………….…………….. 

chấp nhận Đề nghị thay đổi, bổ sung thông tin của khách hàng vào…………………….….giờ……………....…. ngày……….…../………...…/………..…… 

Nghiệp vụ Ngày CB (ký, họ tên) KSV (ký, họ tên)                              ĐẠI DIỆN BIDV 

                           (ký tên, đóng dấu) 

 

Tiếp nhận    

    

    

    

    

    

 


