Mẫu: 06/THE

CHI NHÁNH:...............................................

.........., ngày …… tháng……. năm 201....

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH LẠI THẺ
Kính gửi: Agribank chi nhánh .......................................
I. PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
1. Thông tin của khách hàng
a) Trường hợp thẻ cá nhân
Họ tên chủ thẻ chính: ........................................................................................................
Số tài khoản: .....................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu:................................Ngày cấp ....../....../........ Nơi cấp ........................
Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................
b) Trường hợp thẻ công ty
Tên công ty: .......................................................................................................................
Số tài khoản: ......................................................................................................................
Số ĐKKD:.................................................Ngày cấp ....../....../.........Nơi cấp .......................
Địa chỉ:. .............................................................................................................................
Điện thoại liên hệ:. .............................................................................................................
Họ tên người đại diện:........................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu:.................................Ngày cấp …./…../..…... Nơi cấp. ......................
Chức vụ: ……………………………….. ...........................................................................
2.Thông tin đề nghị phát hành lại thẻ
Thẻ nội địa: Success

Lập Nghiệp

Thẻ sinh viên

Thẻ quốc tế: Thẻ ghi nợ 
Visa

Hạng thẻ:
Chuẩn 
Vàng 
Hình thức phát hành: Phát hành thường 
Danh sách đề nghị phát hành lại thẻ:
STT

Số thẻ

Tên in trên thẻ

Lý do đề nghị phát hành lại thẻ:
Thẻ bị mất/bị đánh cắp
Thẻ bị hỏng, cũ
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Thẻ tín dụng 
MasterCard 
Bạch Kim 
Phát hành nhanh 
Hạn mức
tín dụng

Thời hạn hiệu lực
của thẻ

Thay đổi hạng thẻ
Thẻ hết hạn hiệu lực




Lý do khác: ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Tôi/chúng tôi xác nhận các thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết sử dụng thẻ theo
đúng Hợp đồng sử dụng thẻ đã ký với Agribank.
CHỦ THẺ CHÍNH/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

II. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
 Chấp thuận phát hành lại thẻ cho chủ thẻ theo đề nghị, số lượng thẻ phát hành lại là:
.............................thẻ.
Thẻ nội địa:

Success



Thẻ quốc tế:

Thẻ ghi nợ



Thẻ tín dụng 

Visa



MasterCard 

Chuẩn



Hạng thẻ:

Lập Nghiệp 

Vàng 

Thẻ sinh viên

Bạch Kim





 Không chấp thuận phát hành lại thẻ
Lý do: ................................................................................................................................
............., ngày.........tháng.........năm 201....
GIAO DỊCH VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú: Riêng đối với phát hành lại thẻ tín dụng, chi nhánh đăng ký phát hành lại trên chương trình CSP.
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