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     CIF No……...……...…………........      

THÔNG TIN CHUNG  / GENERAL INFORMATION 

Tên tài khoản / Account Name 

Số tài khoản / Account Number  

YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG / CUSTOMER’S REQUEST [Vui lòng đánh dấu (√) vào ô phù hợp / Please tick (√) in the appropriate box] 

 Tôi, Chúng tôi yêu cầu / I, We would like to request for: 

 Nhận sao kê tài khoản từ tháng    ……………………………….…. đến tháng ………………….……………  Số lượng bản   ……...…...…… 
     Statement of Account from    to    Number of copies 

 Xác nhận số dư tài khoản tại thời điểm    ………………………………………………..………………………………..  Số lượng bản   …………...……
 Balance confirmation as of  Number of copies 

 Phát hành lại chứng từ  Xác nhận thông tin ngày mở tài khoản    Phát hành lại Thẻ tiết kiệm 
     Document Reissuance    Confirmation on Account Opening    Saving Certificate Reissuance 

 Đóng tài khoản và nhận số dư bằng tiền mặt / Close account and receive cash

 Đóng tài khoản và chuyển tiền đến người hưởng như thông tin bên dưới / Close account and transfer funds to the beneficiary with details as below: 

Tên tài khoản / Account name    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Số tài khoản / Account number   …………………………………….. tại ngân hàng / at bank ………………………..………………………………….…………… 

 Khác (Giao dịch phi tài chính)  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Others (Non-Financial transaction) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

PHƯƠNG THỨC TRẢ PHÍ / METHOD OF PAYING FEE 

 Vui lòng thu các phí dịch vụ phát sinh từ tài khoản của tôi/chúng tôi số   ………………………………………….………………………………..…… 
Please charge incurred fee(s) for using services from my/our account number

 Hoặc thanh toán bằng tiền mặt  / Or paid by cash

PHƯƠNG THỨC NHẬN CHỨNG TỪ  / METHOD OF RECEIVING DOCUMENTS [Vui lòng đánh dấu (√) vào ô phù hợp / Please tick (√) in the appropriate box] 

 Gửi thư vào địa chỉ nhận thư của tôi / Mail to my registered mailing address 

 Tự nhận tại ngân hàng / Collect at the bank

 Ủy quyền cho cá nhân dưới đây đến nhận chứng từ tại ngân hàng / Authorize the below person to collect requested documents at the bank 

       Họ tên / Name …….………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Số CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu ……………….…………………….. cấp ngày  …………………………………….    bởi ………………………………… 
     ID/passport no   issued on  by 

 ………………………………………………………………………..……….  …………………………………… 
 Chữ ký của (các) chủ tài khoản & con dấu (nếu có)  Ngày / Date 

  Account Holder’s Signature(s) & Stamp (if any)  

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG / FOR BANK USE ONLY      (The Sanction List / Supporting Documents verified) 
Nhân viên giao dịch / Attended by 
(Ký, ghi họ tên / Signature, full name) 

Ngày / Date  

Kiểm soát / Checked by 
(Ký, ghi họ tên / Signature, full name) 

Ngày / Date  

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUNG  / GENERAL REQUEST FORM 

VN 09 / 21
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