
Trung Taâm Theû Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín 

266-268 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 3, TP. HCM 

 

Ñeå bieát theâm chi tieát vui loøng lieân heä:

1900 5555 88 - Fax: (08) 3526 7334

Email: ask@ sacombank.com

Website: www.sacombank.com.vn 

Chi nhaùnh Sacombank

Tiện ích

 Hoàn toàn tín chấp – không tài sản đảm bảo

 Mua trước trả sau không tính lãi (tối đa 45 ngày)

 Thanh toán và rút tiền mặt trên toàn thế giới

 Giao dịch thuận tiện qua internet, điện thoại

Ưu đãi

 Giảm 50% phí chơi golf 

 Giảm giá hấp dẫn khi mua sắm, ăn uống, du lịch, 

chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp,…Truy cập 

www.visaplatinum.com và tìm biểu tượng 

Bảo hiểm tai nạn du lịch toàn cầu

Mức bảo hiểm lên đến 500.000 USD

Dịch vụ Khách hàng 24x7 miễn phí trên toàn cầu

 Đặt chỗ ở khách sạn, vé máy bay, sân golf, câu lạc bộ 

thể dục, các sự kiện thể thao,…

 Tư vấn, cung cấp thông tin về điểm mua sắm, visa/hộ 

chiếu, hải quan/thuế vụ, vị trí ATM,…

 Dịch vụ dành cho doanh nghiệp: thông tin về nghi 

thức, tập quán các nước, đặt phòng họp/hội nghị, 

thông dịch viên,…

 Dịch vụ tặng hoa, quà và thuê xe hơi

Plus day

Chương trình giảm giá đặc biệt diễn ra hàng tháng

Bảng tổng kết tài khoản thẻ hàng năm

Liệt kê các khoản chi tiêu theo loại hình giao dịch như ăn 

uống, mua sắm,...

Tích lũy điểm

 Nhận điểm khi dùng thẻ mua sắm
 Dùng điểm quy đổi quà tặng hấp dẫn với danh mục đa dạng
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Trả góp lãi suất 0%

 Mua hàng trả góp với lãi suất 0% tại các đối tác liên 

kết với Sacombank



Điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị cấp thẻ kiêm hợp đồng, đính kèm các giấy tờ dưới 

đây và gửi về: Hộp thư 123, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Tp. HCM (không cần dán tem).

Giaáy tôø chöùng minh caù nhaân: cung caáp moät trong nhöõng giaáy tôø sau

Baûn sao CMND (2 maët)

Giaáy tôø chöùng minh ñòa chæ: 

 Baûn sao Hoä khaåu

Tröôøng hôïp ñòa chæ ôû hieän taïi khaùc vôùi ñòa chæ thöôøng truù (ñòa chæ treân Hoä khaåu), vui 

loøng boå sung theâm baûn sao cuûa moät trong nhöõng giaáy tôø sau: 

Baûn sao Hoä chieáu

Giaáy tôø chöùng minh thu nhaäp:

Ñoái vôùi Chuû doanh nghieäp/Chuû hoä kinh doanh caù theå

 Baûn sao Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh

 Vaø Baûn sao tôø khai thueá VAT 6 thaùng gaàn nhaát (coù xaùc nhaän cuûa Cô quan thueá)

 Vaø Baûn sao Baùo caùo taøi chính naêm gaàn nhaát (coù xaùc nhaän cuûa cô quan thueá, 

chuû hoä kinh doanh caù theå khoâng caàn boå sung giaáy tôø naøy)

Ñoái vôùi CBCNV

Cung caáp moät trong nhöõng boä chöùng töø sau ñaây

Baûn sao HÑLÑ

Baûn chính sao keâ löông 3 

thaùng gaàn nhaát

Quyeát ñònh boå nhieäm (neáu coù)

Baûn sao Theû baûo hieåm y teá 

(neáu coù)

Baûn chính Giaáy xaùc nhaän 

chöùc vuï, thu nhaäp vaø thaâm 

nieân coâng taùc

Baûn sao Theû baûo hieåm y teá 

(neáu coù)

Xaùc nhaän cuûa thuû tröôûng cô 

quan vaøo giaáy ñeà nghò caáp 

theû naøy

Baûn sao Theû baûo hieåm y teá 

(neáu coù)

Xaùc nhaän taïm truù Giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu nhaø

Hoùa ñôn tieàn ñieän, nöôùc... taïi ñòa chæ ôû hieän taïi.

Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaátSoå taïm truù

Làm thế nào để đăng ký ?

Với thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Platinum, cuộc sống sang trọng và 

tiện nghi của bạn sẽ được nâng lên tầm cao mới. Hạn mức tín dụng bậc 

nhất cùng với những dịch vụ hỗ trợ toàn cầu sẽ làm cho bạn luôn trở thành 

thượng khách.

Theo bạn chu du khắp thế giới, Sacombank Platinum giải quyết tất cả 

nhu cầu mua sắm, rút tiền mặt cụng như mang đến những trải nghiệm 

cuộc sống độc đáo nhất thông qua các chương trình ưu đãi từ CLB Visa 

Platinum. 

Sacombank Platinum chính là biểu tượng của đẳng cấp, là đặc quyền 

của riêng bạn.

Thẻ tín dụng Sacombank Visa Platinum

Bạn là Cán bộ công nhân viên có:

 Thu nhập ổn định: tối thiểu 60 triệu đồng/tháng

Bạn là Chủ doanh nghiệp/Chủ hộ kinh doanh cá thể

 Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ít nhất 02 năm

 Thu nhập tối thiểu 60 triệu đồng/tháng

Thủ tục thật đơn giản

* Nếu bạn không phù hợp với điều kiện trên, vui lòng gọi số 1800 5858 53 để được tư vấn



THOÂNG TIN NGHEÀ NGHIEÄP

Tröïc tieáp baùn haøng/tieáp thò

Kyõ sö

Baùc só, döôïc syõ, y taù Giaùo vieân

Vaên phoøng

Teân ñôn vò hieän ñang coâng taùc/teân doanh nghieäp ñang laøm chuû:

Loaïi hình doanh nghieäp

Chuû doanh nghieäp/Chuû hoä kinh doanh caù theå

Kinh doanh töï do Khaùc (ghi roõ)

Lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty:   

Chöùc vuï:                                                   

Thaâm nieân coâng taùc:            naêm           thaùng

Teân ñôn vò coâng taùc tröôùc ñaây:

Thôøi gian coâng taùc taïi ñôn vò tröôùc ñaây:            naêm           thaùng

100% voán nöôùc ngoaøi          

Böu chính Vieãn thoâng            

TM dòch vuï      

Haønh chính - Söï nghieäp nhaø nöôùc Ngheä thuaät Khaùc

Nhaân vieân        

Ban ñieàu haønh             

Thu nhaäp haøng thaùng

Löông caên baûn vaø phuï caáp:                

Hoa hoàng:

Thu nhaäp khaùc:

Tö nhaân Nhaø nöôùc Coå phaàn TNHH

Khaùc

Giaùo duïc Y teá Ñòa oác Taøi chính - Ngaân haøng

         Du lòch - Nhaø haøng - Khaùch saïn

Saûn xuaát        Xaây döïng            Noâng nghieäp

Chuyeân vieân         Tröôûng/Phoù phoøng hoaëc töông ñöông

Chuû doanh nghieäp

trieäu ñoàng

trieäu ñoàng

trieäu ñoàng

Tổng cộng: trieäu ñoàng

Quy moâ Coâng ty:                                                   

1 - 10 ngöôøi 11 - 50 ngöôøi

trieäu ñoàng

Chi tieâu bình quaân haøng thaùng

(bao goàm soá tieàn traû nôï vay)

Tröïc thuoäc phoøng ban: 

Coâng ngheä thoâng tin

Ñieän töû Vaän taûi-kho baõi

Veà höu

Noäi trôï

51 - 100 ngöôøi Treân 100 ngöôøi

THOÂNG TIN THAM CHIEÁU

Ngöôøi tham chieáu laø ngöôøi thaân (Choàng vôï/Boá meï/Anh chò em) cuûa baïn

Hoï vaø teân:

Moái quan heä:         Choàng       Vôï       Boá         Meï        Anh       Chò        Em

Quaän/Huyeän:                                        Tænh/Thaønh phoá:                         

Ñieän thoaïi lieân laïc:

Ñòa chæ ôû hieän taïi:

Quaän/Huyeän:                                         Tænh/Thaønh phoá:

Ñieän thoaïi Coâng ty:

Ñòa chæ:THOÂNG TIN CAÙ NHAÂN

GIAÁY ÑEÀ NGHÒ CAÁP THEÛ TÍN DUÏNG KIEÂM HÔÏP ÑOÀNG

Vui loøng ñieàn ñaày ñuû caùc thoâng tin sau ñeå ñeà nghò caáp theû Visa Platinum 
Thoâng tin cung caáp khoâng ñaày ñuû seõ aûnh höôûng ñeán thôøi gian thaåm ñònh caáp theû

Haïn möùc tín duïng mong muoán:                trieäu ñoàng (Thoâng tin chæ coù giaù trò tham khaûo. Haïn

möùc tín duïng seõ ñöôïc quyeát ñònh döïa treân thu nhaäp haøng thaùng vaø caùc yeáu toá khaùc do Sacombank quy ñònh.)

Hoï teân (nhö treân CMND/Hoä chieáu):

Teân in noåi treân theû (chöõ in, khoâng daáu toái ña 19 kyù töï keå caû khoaûng traéng)

Nam           Nöõ                        Ngaøy sinh:

Thôøi gian cö truù taïi ñòa chæ ôû hieän taïi:                            naêm              thaùng 

Trình ñoä hoïc vaán:      THCS            THPT            CÑ/ÑH            Sau Ñaïi hoïc

Soá ngöôøi baïn ñang chu caáp taøi chính:

Tình traïng hoân nhaân:       Ñaõ laäp gia ñình         Ñoäc thaân        Khaùc

Nhaø ñang ôû hieän taïi:     

Hoï teân Boá/Meï (thoâng tin xaùc thöïc chuû theû):

ngaøy/thaùng/naêm

Nhaø rieâng Nhaø boá meï Nhaø traû goùp

Nhaø thueâ Khaùc

Thôøi gian cö truù taïi ñòa chæ tröôùc ñaây (neáu coù):             naêm              thaùng 

/ /

THOÂNG TIN TAØI CHÍNH

Teân ngaân haøng:                                  

Haïn möùc tín duïng:                trieäu ñoàng

Theû tín duïng cuûa ngaân haøng khaùc: Coù Khoâng

Teân ngaân haøng/Coâng ty taøi chính:

Hình thöùc:                   Tín chaáp         Theá chaáp

Dö nôï hieän taïi:                trieäu ñoàng

Khoaûn vay khaùc: Coù            Khoâng

Soá CMND/Hoä chieáu:                                   

Ñòa chæ thöôøng truù:

Ñiện thoại nhaø:

Ñòa chæ ôû hieän taïi:

Quaän/Huyeän:

Quoác tòch:

Email:                                                              ÑTDÑø:

Tænh/Thaønh phoá:

Ñiện thoại nhaø:

Quaän/Huyeän: Tænh/Thaønh phoá:
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Pheâ duyeät haïn möùc tín duïng:                trieäu ñoàng

PHAÀN DAØNH CHO ÑÔN VÒ TIEÁP NHAÄN

Nôi nhaän hoà sô:                                            Ngaøy nhaän hoà sô:

Nhaân vieân tieáp nhaän hoà sô:

 Maõ soá nhaân vieân:  ÑTDÑ:

THOÂNG TIN KHAÙC

Teân ngöôøi giôùi thieäu/Coäng taùc vieân

ÑTDÑ: CMND:

Ngaøy      thaùng       naêm Chöõ kyù cuûa ngöôøi caáp theû

ÑAÊNG KYÙ THEÛ TÍN DUÏNG PHUÏ - THOÂNG TIN CHUÛ THEÛ PHUÏ

Hoï teân chuû theû phuï (nhö treân CMND/Hoä chieáu):

Teân in noåi treân theû (chöõ in, khoâng daáu, toái ña 19 kyù töï keå caû khoaûng traéng)

Moái quan heä vôùi chuû theû chính:

XAÙC NHAÄN CUÛA ÑÔN VÒ COÂNG TAÙC

Thuû tröôûng cô quan (Kyù, ghi roõ hoï teân vaø ñoùng daáu)

OÂng/Baø:                                                     Chöùc vuï:

Toâi, ngöôøi kyù teân döôùi ñaây xaùc nhaän raèng:

 hieän ñang coâng taùc taïi ñôn vò chuùng toâi.  

Thaâm nieân coâng taùc:

Toâi/chuùng toâi hieåu raèng vieäc ñieàn ñuû caùc thoâng tin theo maãu ñôn naøy khoâng baûo ñaûm söï chaáp thuaän ñôn naøy cuûa 

Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín (Ñôn Vò Phaùt Haønh Theû) vaø Ñôn Vò Phaùt Haønh Theû khoâng coù traùch nhieäm 

traû laïi baát kyø hoà sô caáp theû naøo. Toâi/chuùng toâi khaúng ñònh nhöõng thoâng tin ñöôïc cung caáp trong maãu ñôn naøy laø 

ñuùng söï thaät. Toâi/chuùng toâi cho pheùp vaø ñoàng yù vôùi Sacombank raèng Ñôn Vò Phaùt Haønh Theû hay baát kyø beân naøo 

thay maët cho Sacombank hay Ñôn Vò Phaùt Haønh Theû: söû duïng chia seû vaø trao ñoåi thoâng tin cuûa toâi/chuùng toâi vôùi 

caùc theå nhaân khaùc, bao goàm nhöõng thoâng tin veà tín duïng cuûa toâi/chuùng toâi; tìm kieám thoâng tin töø baát kyø theå nhaân 

naøo cho giaáy ñeà nghò caáp theû tín duïng Sacombank cuûa toâi/chuùng toâi; vaø trích tieàn töø taøi khoaûn cuûa toâi/chuùng toâi taïi 

 

Sacombank ñeå thanh toaùn nôï quaù haïn. Baèng vieäc kyù vaøo maãu ñôn naøy, toâi/chuùng toâi xaùc nhaän raèng toâi/chuùng toâi 

ñaõ ñoïc vaø ñoàng yù bò raøng buoäc bôûi Ñieàu Khoaûn vaø Ñieàu Kieän cuûa theû tín duïng Sacombank chi phoái vieäc phaùt haønh 

vaø söû duïng theû tín duïng Sacombank maø noù, cuøng vôùi maãu ñôn naøy, taïo neân moät hôïp ñoàng raøng buoäc veà maët phaùp 

lyù giöõa chính toâi/chuùng toâi vaø Ñôn Vò Phaùt Haønh Theû cho vieäc phaùt haønh vaø söû duïng theû tín duïng Sacombank. 

Toâi/chuùng toâi chòu traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng nghóa vuï vaø traùch nhieäm phaùt sinh lieân quan ñeán vieäc söû duïng theû tín 

duïng maø toâi/chuùng toâi ñaõ ñöôïc caáp.

Maãu ñôn naøy ñöôïc laäp thaønh 1 baûn chính vaø ñöôïc giöõ bôûi Ñôn Vò Phaùt Haønh Theû. Ñieàu Khoaûn vaø Ñieàu Kieän cuûa theû tín 

duïng Sacombank seõ ñöôïc tham khaûo taïi www.sacombank.com.vn hay taïïi baát kyø chi nhaùnh Sacombank naøo 

hoaëc baèng caùch goïi cho Dòch Vuï Khaùch Haøng theo soá 1900 5555 88. Baûn sao Ñieàu Khoaûn vaø Ñieàu Kieään cuõng seõ 

ñöôïc cung caáp khi theû cuûa khaùch haøng ñöôïc phaùt haønh.

Chöõ kyù vaø hoï teân cuûa Chuû theû chính                              

CAM KEÁT

Ngaøy      thaùng       naêm

Chöõ kyù vaø hoï teân cuûa Chuû theû phuï                             

ÑÒA CHÆ NHAÄN THEÛ/THOÂNG BAÙO GIAO DÒCH

Ñòa chæ nhaän theû:

Ñòa chæ nhaän thoâng baùo giao dòch

Ñòa chæ coâng ty              CN/PGD Sacombank:

Ñòa chæ coâng ty

              
Toâi ñoàng yù nhaän Thoâng baùo giao dòch qua email           Coù         Khoâng

                    

Ñòa chæ thöôøng truù              Ñòa chæ ôû hieän taïi

Ñòa chæ ôû hieän taïi

              

Nam           Nöõ                        Ngaøy sinh:
ngaøy/thaùng/naêm

/ /

Email:                                                              ÑTDÑø:

trieäu ñoàng

naêm thaùng

Töø taøi khoaûn soá:                                                     

taïi Sacombank CN/PGD:  

Dòch vuï daønh cho khaùch haøng ñaõ coù Taøi khoaûn thanh toaùn taïi Sacombank

Toâi muoán choïn tyû leä thanh toaùn: 

      Thanh toaùn toái thieåu              Thanh toaùn toaøn boä dö nôï hieän taïi

ÑAÊNG KYÙ DÒCH VUÏ THANH TOAÙN TÖÏ ÑOÄNG

Ñòa chæ ôû hieän taïi:

Ñiện thoại nhaø:

Quaän/Huyeän: Tænh/Thaønh phoá:

Soá CMND/Hoä chieáu:                                   Quoác tòch:

PHAÀN DAØNH RIEÂNG CHO TRUNG TAÂM THEÛ


