MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC BELLA
1.

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH

 Gói VIP
2.

 Gói Chuẩn

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Họ tên: ........................................................................................................................................ Ngày sinh: .............................................
Số CMND: ........................................................................ Ngày cấp: .......................................... Nơi cấp: .................................................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................................................................................
Địa chỉ cư trú hiện tại: ................................................................................................................................................................................
Điện thoại di động: ......................................................... Địa chỉ email: ....................................................................................................
Nghề nghiệp: .................................................................. Nơi công tác: .....................................................................................................
3.

THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG

 “Người thụ hưởng” đồng thời là “Người đăng ký”
 “Người thụ hưởng” khác “Người đăng ký”  vui lòng điền các thông tin sau:
Mối quan hệ giữa Người đăng ký và Người thụ hưởng (vd: Cha – Con): .................................................................................................
Họ tên: ........................................................................................................................................ Ngày sinh: .............................................
Số CMND: ........................................................................ Ngày cấp: .......................................... Nơi cấp: .................................................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................................................................................
Địa chỉ cư trú hiện tại: ................................................................................................................................................................................
Điện thoại di động: ......................................................... Địa chỉ email: ....................................................................................................
Lớp:.................................................................................. Trường: .............................................................................................................
Kết quả học tập của học kỳ/ năm học gần nhất:
4.

Điểm trung bình: .............................. Điểm Tiếng Anh: ...................................

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Ngành học: ...................................................................... Trường học: ......................................................................................................
Quốc gia: ......................................................................... Thời điểm dự kiến du học: ...............................................................................
5.

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO VIỆC HỌC TẬP

Chúng tôi hiểu rằng, việc lên kế hoạch học tập cho Người thụ hưởng bao gồm cả việc tiết kiệm để đảm bảo nguồn tài chính
trang trải cho chi phí học tập. Vì vậy, chúng tôi thống nhất sẽ mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng theo các thông tin sau:
Ngân hàng: .................................................................................................... Chi nhánh/PGD: ..................................................................
Tên sản phẩm tiền gửi:................................................................................. Loại tiền gửi:  VND;  USD
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Kỳ hạn gửi: ........ tháng

6.

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi/ Chúng tôi cam kết với Bella như sau:
6.1 Tôi/ Chúng tôi đã đọc và hiểu Bảng Điều khoản & Điều kiện tham gia Chương trình Hỗ trợ tài chính giáo dục Bella, Biểu Phí và
các thông tin khác liên quan đến Chương trình (gọi chung là “Điều khoản và Điều kiện”).
6.2 Tôi/ Chúng tôi có giữ một bản sao Bản Điều khoản & Điều kiện do Bella cung cấp. Tôi/ Chúng tôi chấp nhận và đồng ý bị ràng
buộc bởi Bản Điều khoản & Điều kiện – bao gồm các bản sửa đổi của tài liệu này như là một phần không thể tách rời của Mẫu
Đơn đăng ký này – mà Tôi/ Chúng tôi nhận được từ thông báo của Bella thông qua các kênh liên lạc khác nhau mà Bella xét
thấy phù hợp.
6.3 Tôi/ Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Bella có thể cho phép đối tác của Bella – bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ
chức giáo dục, công ty du học liên hệ Tôi/ Chúng tôi thông qua điện thoại/ thư điện tử/ SMS/ fax/ thư hoặc các kênh truyền
thông khác. Những tuyên bố nêu trên được xem là văn bản chấp thuận của Tôi/ Chúng tôi về bất kỳ việc chuyển và tiết lộ tên,
địa chỉ, thông tin liên lạc và các thông tin liên quan khác của Tôi/ Chúng tôi giữa Bella, công ty con, công ty liên kết và các đối
tác của Bella cho mục đích học tập của Tôi/ Chúng tôi.
6.4 Tôi/ Chúng tôi nhận thức và hiểu rằng Chính sách bảo mật cho khách hàng của Bella là một phần không thể tách rời của Mẫu
Đơn đăng ký này.
6.5 Tôi/ Chúng tôi xác nhận rằng thông tin được cung cấp bởi Tôi/ Chúng tôi là đúng và chính xác và rằng Tôi/ Chúng tôi không
che giấu bất kỳ thông tin nào có ảnh hưởng đến sự chấp thuận đơn đăng ký của Tôi/ Chúng tôi.
6.6 Tất cả chứng cứ liên quan đến Mẫu Đơn đăng ký này hay dẫn chiếu đến nó như phụ lục, điều chỉnh, ghi âm, lời thoại, thư điện tử,
băng ghi âm (bao gồm các thông báo điện tử, tin nhắn thoại được ghi âm) sẽ là một phần không tách rời của Đơn đăng ký này.
Tôi/ Chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với những nội dung nêu trên. HOẠCH HỌC TẬP CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Người đăng ký

7.

Người thụ hưởng

Họ tên: .............................................................

Họ tên: ............................................................

Ngày: ................................................................

Ngày: ...............................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO BELLA

7.1 Bella phải kiểm tra các chứng từ thu thập từ KH: CMND, bảng điểm của học kỳ gần nhất (đ/v học sinh cấp 3).
7.2 Nhân viên tư vấn phải phải kiểm tra theo Bảng câu hỏi khảo sát.
Tôi xác nhận đã hoàn thành việc kiểm tra của bộ phận nghiệp vụ đối với khách hàng nêu trên.
Ngày

Tên nhân viên nghiệp vụ

Chữ ký xác nhận của NV

…………………………………

………………………………………………………………………………………..

7.3 Xác nhận của Bella về việc đăng ký tham gia Chương trình Hỗ trợ tài chính giáo dục của KH:

 Đồng ý

 Không đồng ý – lí do:...........................................................................................................................

 Khác: ..............................................................................................................................................................................................

………………………….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Đại diện Bella – TBP Nghiệp vụ
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