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Ngân Hàng Trực Tuyến Doanh Nghiệp (BIBPlus) - Kích hoạt Tài khoản Người dùng/ 

Đặt lại Mật Khẩu 

Để tiếp tục, xin lưu ý rằng quý khách sẽ được yêu cầu những điều sau: 

- Mã nhóm Công Ty 

- Mã Người dùng 

- Một địa chỉ email hoặc số điện thoại di động hợp lệ cho dịch vụ BIBPlus 

- Thiết bị bảo mật Token 

 

Để kích hoạt người dùng, nếu bạn không có các mục ở trên, xin vui lòng chờ Thư thông báo 

Mã người dùng và Token sẽ được gửi cho quý khách. Vui lòng làm theo các hướng dẫn trên 

Thư thông báo để kích hoạt Mã người dùng của quý khách. 

Để đặt lại Mật Khẩu hoặc mở khóa Mật Khẩu người dùng, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã 

duy trì một địa chỉ email và số điện thoại di động hợp lệ được đăng ký với dịch vụ UOB 

BIBPlus. Nếu quý khách không có, vui lòng liên hệ với quản trị viên BIBplus của Công ty để 

cập nhật. 

 

XIN VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY MỘT CÁCH CẨN 

THẬN 

Đối với chức năng Tự kích hoạt Mã người dùng qua dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến 

Doanh Nghiệp 

Để đổi lại việc Ngân Hàng kích hoạt Mã người dùng của tôi qua Dịch vụ Ngân Hàng Trực 

Tuyến Doanh Nghiệp theo yêu cầu của tôi, tôi đồng ý và xác nhận như sau: 

a) Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu và tôi đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận dịch vụ 

Ngân hàng Trực tuyến Doanh nghiệp của UOB (có tại trang web của Ngân Hàng 

http://uobgroup.com/BIBPlus_OB_TC/) và bất kỳ sửa đổi nào của Thỏa Thuận này mà Ngân 

Hàng có thể thực hiện tùy từng thời điểm liên quan đến việc sử dụng (các) dịch vụ nói trên. 

b) Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin được cung cấp là đúng và chính xác vào ngày yêu 

cầu này. 

c) Tôi đồng ý bồi thường cho Ngân Hàng đối với mọi khoản chi phí, khiếu nại, yêu cầu, tổn 

thất, phí và phí tổn mà Ngân hàng có thể phải chịu, gánh chịu hoặc chịu trách nhiệm phát 

sinh từ việc Ngân Hàng đồng ý chấp nhận yêu cầu của tôi theo đây. 
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Đối với Mở khóa / Đặt lại Mật Khẩu người dùng qua dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến 

Doanh Nghiệp 

Để đổi lại việc Ngân Hàng đồng ý việc mở khóa Mã người dùng và đặt lại Mật Khẩu theo 

yêu cầu của tôi qua dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Doanh Nghiệp, tôi đồng ý và xác nhận 

như sau: 

a) Tôi xác nhận rằng tôi vẫn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch được thực hiện với 

Mật Khẩu cũ hoặc không kích hoạt của tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao 

dịch được thực hiện với Mật Khẩu mới hoặc kích hoạt lại. 

b) Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu và tôi đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận dịch vụ 

Ngân hàng Trực tuyến Doanh nghiệp của UOB (có tại trang web của Ngân Hàng 

http://uobgroup.com/BIBPlus_OB_TC/) và bất kỳ sửa đổi nào của Thỏa Thuận này mà Ngân 

Hàng có thể thực hiện tùy từng thời điểm liên quan đến việc sử dụng (các) dịch vụ nói trên. 

c) Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin được cung cấp là đúng và chính xác vào ngày yêu 

cầu này. 

d) Tôi đồng ý bồi thường cho Ngân Hàng đối với mọi khoản chi phí, khiếu nại, yêu cầu, tổn 

thất, phí và phí tổn mà Ngân hàng có thể phải chịu, gánh chịu hoặc chịu trách nhiệm phát 

sinh từ việc Ngân Hàng đồng ý chấp nhận yêu cầu của tôi theo đây. 


