ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO TRÌ UOB eALERTS! / UOB eALERTS! MAINTENANCE FORM!
I. Thông tin chi tiết Doanh nghiệp đăng ký / Applicant’s business details
Tên đăng ký của doanh nghiệp /
Registered Business Name
Mã số đăng ký doanh nghiệp /
Business Registration No.
2. Cập nhật thông tin chi tiết người liên hệ / Update Contact Person’s details
Người liên hệ / Contact Person
Mã quốc gia/Country code +
Số điện thoại di động/Mobile phone
number
Địa chỉ email / Email Address
3. Cập nhật Tài khoản thu phí dịch vụ / Update Designated Account for Fees and Charges
Loại tiền tệ/ Currency
Số tài khoản/ Account number
Tôi/ Chúng tôi ủy quyền cho Ngân hàng ghi nợ các khoản thu phí liên qua đến việc đăng ký và/hoặc phí sử dụng dịch vụ eAlerts
của Ngân hàng từ tài khoản được chỉ định hoặc bất cứ tài khoản nào khác của tôi/chúng tôi mở tại Ngân hàng.
I/We authorise the Bank to debit all fees and charges relating to my/our application and/or use of UOB eAlerts Service from
the designated account or any other account of the Applicant opened at the Bank
4. Thêm/Cập nhật cho dịch vụ eAlerts (Vui lòng điền phần A và phần B)
Add/Update eAlerts (Please complete part A and B)
Vui lòng chọn mục cần thiết / Please tick where applicable
☐ Thêm tài khoản nhận thông báo cho eAlerts/Add new notification account for eAlerts
☐ Cập nhật (Các thiết lập về tài khoản thông báo của dịch vụ eAlerts sẽ được thiết lập cho tất cả các người nhận)
Update (Existing notification account for eAlerts settings will be superseded for all recipients)
a. Tài khoản thông báo (Để thêm/cập nhật nhiều tài khoản thông báo, vui lòng sử dụng Phụ lục A)
Notification Account (To add more notification accounts, please use Appendix A)
Loại tiền tệ/ Currency
Số tài khoản/ Account number
b. Các loại thông báo eAlerts / Type of eAlerts
1. ☐ Thông báo số dư tài khoản / Notifications on balance
Các tùy chọn thông báo. Chỉ chọn 1 trong các tùy chọn dưới đây. Mặc định là tùy chọn A
Notification options. Select 1 from the below option. Default is Option A
☐Tùy chọn A: Hằng ngày (mặc định là các ngày trong tuần vào lúc 9AM)/
Option A: Daily (Default is Weekday at 9AM)
Ngày nhận thông báo(chỉ chọn 1 trong 2)/
☐ Từ thứ Hai đến thứ Sáu / From Monday to Friday
Days to receive notification( pick one only)
☐ Tất cả các ngày trong tuần, bao gồm ngày lễ / Everyday, including Public
holiday
Thời điểm nhận thông báo trong ngày/
☐ 9AM ☐ 11AM ☐ 3PM ☐ 6PM
Time slot to receive notification
(Quý khách chỉ chọn 1 thời điểm, mặc định là 9AM
Please select only 1 time slot. Default option is 9AM)

☐ Tùy chọn B: Hằng tuần / Option B: Weekly
Ngày nhận thông báo/
Day to receive notification
Thời điểm nhận thông báo trong ngày/
Time slot to receive notification

Ngày (vd:Thứ hai)
Day (e.g Monday):
☐ Bao gồm ngày lễ/ Include public holidays
☐ 9AM ☐ 11AM ☐ 3PM ☐ 6PM
(Quý khách chỉ chọn 1 thời điểm, mặc định là 9AM
Please select only 1 time slot. Default option is 9AM)

☐ Tùy chọn C: Mỗi nửa tháng (Vào ngày 15 và ngày cuối cùng của tháng)
Option C: Fortnightly (On 15th and last day of the month)
Thời điểm nhận thông báo trong ngày/
☐ 9AM ☐ 11AM ☐ 3PM ☐ 6PM
Time slot to receive notification
(Quý khách chỉ chọn 1 thời điểm, mặc định là 9AM
Please select only 1 time slot. Default option is 9AM)

☐ Tùy chọn D: Hằng tháng / Option D: Monthly
Ngày nhận thông báo/
Ngày (vd:15 )
Day to receive notification
Day (e.g 15):
☐ Chỉ ngày cuối cùng của tháng / Last day of month only
Thời điểm nhận thông báo trong ngày/
☐ 9AM ☐ 11AM ☐ 3PM ☐ 6PM
Time slot to receive notification
(Quý khách chỉ chọn 1 thời điểm, mặc định là 9AM
Please select only 1 time slot. Default option is 9AM)

2. ☐ Thông báo cho các khoản ghi có bằng
hoặc lớn hơn số tiền
Notify me of Incoming Funds that equal or
exceeding threshold amount of
3. ☐ Thông báo cho tôi khi tài khoản ghi nợ
bằng hoặc vượt quá số tiền
Notify me of debit amount equal or exceeding
threshold amount of

(Áp dụng đơn vị tiền tệ của tài khoản đăng ký/ Apply the same currency as the designated
account
Số tiền mặc định: 50.000.000 Đồng/ Default: VND 50,000,000)

(Áp dụng đơn vị tiền tệ của tài khoản đăng ký/ Apply the same currency as the designated
account
Số tiền mặc định: 50.000.000 Đồng/ Default: VND 50,000,000)

c. Thông tin người nhận (Để thêm nhiều người nhận, vui lòng dùng Phụ lục A)
Recipient details (To add more recipients, please use Appendix A)
Thông tin người nhận 1 / User 1
Họ và tên / Full Name
Số CMND/ CCCD /Hộ chiếu
ID /Passport number
Địa chỉ email/ Email address
Mã quốc gia/ Country code
+
Số điện thoại / Mobile phone number
Ngôn ngữ/ Language
☐ Tiếng Việt/ Vietnamese
☐ Tiếng Anh/ English
Thông tin người nhận 2 / User 2
Họ và tên / Full Name
Số CMND/ CCCD /Hộ chiếu
ID /Passport number
Địa chỉ email/ Email address
Mã quốc gia/ Country code
Ngôn ngữ/ Language

+
Số điện thoại / Mobile phone number
☐ Tiếng Việt/ Vietnamese
☐ Tiếng Anh/ English

Thông tin người nhận 3 / User 3
Họ và tên / Full Name
Số CMND/ CCCD /Hộ chiếu
ID /Passport number
Địa chỉ email/ Email address
Mã quốc gia/ Country code
Ngôn ngữ/ Language

+
Số điện thoại / Mobile phone number
☐ Tiếng Việt/ Vietnamese
☐ Tiếng Anh/ English

5. Thêm/Cập nhật Người nhận
Add / Update Recipients
Ghi chú: Thiết lập cảnh báo cho người nhận dưới đây sẽ theo thiết lập cảnh báo được đăng ký bởi người đăng ký
Note: Alerts setting for recipient(s) below will follow alert settings as subscribed by the Applicant
Chi tiết người nhận 1 ☐ (Vui lòng đánh dấu điều khoản áp dụng)
User 1 Details
☐ (Please tick where applicable)
☐ Thêm / Add
☐ Cập nhật / Update
Loại tiền tệ/ Currency
Họ và tên / Full Name
Số CMND/ CCCD /Hộ chiếu
ID /Passport number
Địa chỉ email/ Email address
Mã quốc gia/ Country code
Ngôn ngữ/ Language

Số tài khoản/ Account number

+

Số điện thoại / Mobile phone number
☐ Tiếng Việt/ Vietnamese
☐ Tiếng Anh/ English

Chi tiết người nhận 2 ☐ (Vui lòng đánh dấu điều khoản áp dụng)
User 2 Details
☐ (Please tick where applicable)
☐ Thêm / Add
☐ Cập nhật / Update
Loại tiền tệ/ Currency
Số tài khoản/ Account number
Họ và tên / Full Name
Số CMND/ CCCD /Hộ chiếu
ID /Passport number
Địa chỉ email/ Email address
Mã quốc gia/ Country code
+
Số điện thoại / Mobile phone number
Ngôn ngữ/ Language
☐ Tiếng Việt/ Vietnamese
☐ Tiếng Anh/ English
Chi tiết người nhận 3 ☐ (Vui lòng đánh dấu điều khoản áp dụng)
User 3 Details
☐ (Please tick where applicable)
☐ Thêm / Add
☐ Cập nhật / Update
Loại tiền tệ/ Currency
Số tài khoản/ Account number
Họ và tên / Full Name
Số CMND/ CCCD /Hộ chiếu
ID /Passport number
Địa chỉ email/ Email address
Mã quốc gia/ Country code
+
Số điện thoại / Mobile phone number
Ngôn ngữ/ Language
☐ Tiếng Việt/ Vietnamese
☐ Tiếng Anh/ English
6. Xóa bỏ người nhận / Delete Recipients
Ghi chú: Người nhận dưới đây sẽ bị xóa bỏ khỏi tất cả Cảnh báo tiền mặt được đăng ký bởi người đăng ký
Note: Recipients below will be removed from all Cash Alerts as subscribed by the Applicant
Chi tiết người nhận 1 / User 1 Details
Loại tiền tệ/ Currency
Họ và tên / Full Name
Số CMND/ CCCD /Hộ chiếu
ID /Passport number

Số tài khoản/ Account number

Chi tiết người nhận 2 / User 2 Details
Loại tiền tệ/ Currency
Họ và tên / Full Name
Số CMND/ CCCD /Hộ chiếu
ID /Passport number
Chi tiết người nhận 3 / User 3 Details
Loại tiền tệ/ Currency
Họ và tên / Full Name
Số CMND/ CCCD /Hộ chiếu
ID /Passport number

Số tài khoản/ Account number

Số tài khoản/ Account number

7. Thiết lập thời gian khóa số điện thoại / Set block period for mobile number
Chi tiết người nhận 1 ☐ (Vui lòng đánh dấu điều khoản áp dụng)
User 1 Details
☐ (Please tick where applicable)
Loại tiền tệ/Currency
Số tài khoản/ Account number
Họ và tên / Full Name
Số CMND/Hộ chiếu
NRIC/Passport number
Bắt đầu / Start time
Kết thúc / End time
Chi tiết người nhận 2 ☐ (Vui lòng đánh dấu điều khoản áp dụng)
User 2 Details
☐ (Please tick where applicable)
Loại tiền tệ/Currency
Số tài khoản/ Account number
Họ và tên / Full Name
Số CMND/Hộ chiếu
NRIC/Passport number
Bắt đầu / Start time
Kết thúc / End time
Chi tiết người nhận 3 ☐ (Vui lòng đánh dấu điều khoản áp dụng)
User 3 Details
☐ (Please tick where applicable)
Loại tiền tệ/Currency
Số tài khoản/ Account number
Họ và tên / Full Name
Số CMND/Hộ chiếu
NRIC/Passport number
Bắt đầu / Start time
Kết thúc / End time
8. Hủy đăng ký dịch vụ eAlerts (Vui lòng đánh dấu điều khoản áp dụng
Unsubscribe eAlerts Service
(Please tick where applicable)
☐ Tất cả Cảnh báo tiền mặt / All Cash Alerts
☐ Các tài khoản chỉ định dưới đây / Below account(s)
Loại tiền tệ/Currency
Số tài khoản/ Account number
Loại tiền tệ/Currency
Số tài khoản/ Account number
Loại tiền tệ/Currency
Số tài khoản/ Account number

9. Tuyên bố bởi người đăng ký / Declaration by Applicant
Tôi/Chúng tôi*, thay mặt Doanh nghiệp đăng ký, theo đây xác nhận rằng/ I/We*, on behalf of the Applicant, hereby confirm
that:
a) Người có thông tin xuất hiện ở mục c phần II bên trên và/hoặc bất kì văn bản chỉ thị nào khác được ủy quyền để thực hiện
và thừa hành những dịch vụ tùy chọn bên trên bởi chúng tôi
The person(s) whose information appear in Point c under part II above and/or any other letter(s) of instruction is/are
authorised to perform and effect the above services opted by us;
b) Thông tin trong Yêu cầu đăng ký dịch vụ này là đầy đủ và chính xác, và chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức cho Ngân hàng
bằng văn bản khi có bất cứ thay đổi nào trong Yêu cầu đăng ký này;
The information in this application is complete and accurate, and we shall immediately notify the Bank in writing of any
change therein;
c) Số tiền mặc định có thể thay đổi phụ thuộc vào quyết định của Ngân hàng mà không cần thông báo trước
mà không cần thông báo trước
Default threshold is subject to change at the Bank’s discretion without prior notice;
d) Các Đại Diện Hợp Pháp được bổ nhiệm theo mục Thẩm Quyền Điều Hành trong Giấy đề nghị mở tài khoản/ Người Được
Ủy Quyền theo Ủy nhiệm điều hành tài khoản và sử dụng dịch vụ ngân hàng hoặc theo Nghị quyết về việc điều hành tài khoản
và sử dụng các dịch vụ ngân hàng hoặc theo một nghị quyết riêng cho việc sử dụng eAlerts, theo đây được ủy quyền để điều
hành việc thông báo đối với các tài khoản của doanh nghiệp được liệt kê trong đơn đăng ký.
Authorised Persons appointed under Operating Mandate in Application for account opening/Authorised Persons as per
Mandate of account operation and the use of banking services or as per the resolution for account operation and the use of
banking service or the standalone resolution for the use of eAlerts, be hereby authorised to operate the relevant notification
account(s) of the Applicant as listed in the application form.
e) Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng, khi Yêu Cầu Đăng Ký này được Ngân Hàng chấp nhận, Yêu Cầu Đăng Ký này, Các Điều Khoản
Và Điều Kiện Điều Chỉnh Tài Khoản Và Dịch Vụ của Ngân Hàng, như được sửa đổi và/hoặc bổ sung tại từng thời điểm (có
sẵn tại trang web https://www.uob.com.vn/web-resources/commercial/pdf/commercial/en/transact/common/uobv-cmb-tncgoverning-accounts-services-tnc.pdf hoặc tại trụ sở của Ngân Hàng) tạo thành một hợp đồng ràng buộc giữa Ngân Hàng và
chúng tôi liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào được đăng ký tại Yêu Cầu Đăng Ký này.
I/we agree that, when this Application is accepted by the Bank, this Application, the Bank’s Terms and Conditions Governing
Accounts and Services, as amended and/or supplemented from time to time (available at https://www.uob.com.vn/webresources/commercial/pdf/commercial/en/transact/common/ uobv-cmb-tnc-governing-accounts-services-tnc.pdf or at the office
of the Bank) together constitute a binding contract between the Bank and us in relation to any Services registered herein.
Đại Diện Hợp Pháp/Người được ủy quyền / Authorised Person(s)/Approved Person(s)

Tên và chữ ký / Name and Signature

Tên và chữ ký / Name and Signature

Ngày / Date

Ngày / Date

Vui lòng gửi Yêu cầu đăng ký hoàn chỉnh về Giám đốc quan hệ khách hàng đang phụ trách quý doanh nghiệp/ nộp tại
quầy giao dịch hoặc gửi về Phòng Hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp (áp dụng đối với Khách hàng Doanh nghiệp lớn)
Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Please submit completed form to your Relationship manager in charge/ Submit at our branches or send to Client
fulfillment Services team(for CMB clients) Central Plaza Office building, 17 Le Duan street, Ben Nghe Ward, District 1,
HCMC

Ghi chú / Notes
Tần suất và thời gian của thông báo được nhận chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. Ngân hàng bảo lưu quyền thay đổi
tần suất và thời gian của thông báo mà không cần thông báo trước.
Frequency and time of notification received are indicative and subject to change. The Bank reserves the right to change the
frequency and time of notification without prior notice.
Quý khách vui lòng gửi thông báo hủy dịch vụ eAlerts bằng văn bản đến Ngân hàng trước ít nhất 30 ngày để hủy dịch vụ.
Termination of UOB eAlerts requires minimum 30 days prior written notice to the Bank.
Ngân hàng sẽ xử lý yêu cầu của quý khách trong vòng 5 ngày làm việc
The Bank will process your application within 5 business days.
Phí dịch vụ sẽ được thu vào đầu tháng, sớm nhất là ngày 5 hàng tháng
Service charge will be collected at the beginning of the moths, earliest by 5 th
Phí dịch vụ sẽ được miễn trong tháng đầu tiên khi quý khách đăng ký dịch vụ
(Ví du: đăng ký dịch vụ vào ngày 15 tháng 1 thì phí của tháng 1 sẽ không thu, phí dịch vụ của tháng 2 sẽ được thu vào đầu
tháng 2)
Service charge will be waived on the 1st month of service registration
(Eg: service registration is completed on 15th of January and service charge will be waived, service charge for February will
be collected at the start of February)
Phần dành cho Ngân hàng / For Bank’s Use Only
*Vui lòng chọn mục thích hợp / *Please tick where applicable
Được chứng kiến bởi:
Attended by:
(TB Sales/RM/Branch/CFS *)

Chữ ký được xác nhận bởi:
Signature verified by:
☐ ASR
☐ Người khác /
Others

Được xử lý/Được phê duyệt bởi:
Processed/Approved by:

Tên và chữ ký / Name and
Signature

Tên và chữ ký / Name and
Signature

Tên và chữ ký / Name and Signature

Ngày / Date

Ngày / Date

Ngày / Date

Ghi chú / Remarks

