
NGÂN HÀNG ĐÔNG Á HƯỚNG DẪN MỞ THẺ

LIÊN KẾT SINH VIÊN
Thẻ liên kết sinh viên Ngân hàng Đông Á là thẻ bắt buộc

sinh viên phải làm khi nhập học vì:

- Đây là thẻ sinh viên trong suốt quá trình học;

- Từ học kỳ thứ 2, tất cả sinh viên thực hiện nộp học phí

qua thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á;

Vì vậy, để tránh trường hợp thẻ chậm trễ, đề nghị tất cả

sinh viên nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

Sinh viên nào không nộp hồ sơ tập trung tại lớp trưởng theo

thông báo của nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

I.THỦ TỤC MỞ THẺ LIÊN KẾT SINH VIÊN

Hồ sơ mở thẻ gồm:

- Giấy đăng ký mở tài khoản cá nhân theo biểu mẫu của

Ngân hàng

- Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tự động

học phí qua thẻ liên kết sinh viên theo biễu mẫu của

Ngân hàng



- 01 bản chứng minh nhân dân photo công chứng

- 01 ảnh thẻ 3x4 hoặc 4x6

Lưu ý:

- Trong Giấy đăng ký mở tài khoản cá nhân, Sinh viên

ký đầy đủ 3 chữ ký giống nhau và ghi rõ họ tên đầy đủ

dưới chữ ký. Gồm 2 chữ ký mẫu ở mặt trước và 1 chữ

ký chủ tài khoản ở mặt sau.

- Sinh viên trực tiếp ký vào hồ sơ, không được ký thay.

- Khi nhận thẻ, sinh viên phải ký đúng chữ ký lúc mở thẻ

thì thẻ mới có hiệu lực và mới thực hiện nộp học phí

được cho những năm tiếp theo.

II. HƯỚNG DẪN ĐIỀN HỒ SƠ MỞ THẺ:

Sinh viên điền hồ sơ mở thẻ như mẫu minh hoạ dưới đây:







Mọi thông tin cần giải đáp sinh viên liên hệ :

Nhân viên Ngân hàng Đông Á: Chị Oanh SDT 0905.38.09.38


