Lưu/Save

Mail

In/Print

CIF: ….………………………………….……………………
M ã khách hàng

GIẤY YÊU CẦU DỊCH VỤ
Application for account services
(Dành cho tổ chức/For organization)
Kính gửi: Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh

..............................................................................................................

To : Orient Commercial Joint Stock Bank, Branch

THÔNG TIN TÀI KHOẢN (Account’s Information)
Tên tài khoản:
Account Name

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Số tài khoản
Account No.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:
Contact No.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐỀ NGHỊ NGÂN HÀNG THỰC HIỆN (Request the Bank to)
Chuyển đổi tài khoản nêu trên của chúng tôi thành (To change our above mention account to):
 Tài khoản O-SMART/ O-SMART account
 Tài khoản O-PLUS/ O-PLUS account
 Tài khoản tiền gửi thanh toán thông thường/ Demand deposit account
 Tài khoản khác/Other account: ...................................................................................................................................................................................................................................
Đăng ký nhận sổ phụ tài khoản (A/C statement request):
 Hàng tháng (Monthly)
 Khi có yêu cầu (When required)  Khác (Others):
Hình thức nhận sổ phụ (Preferred A/C statement receiving):
 Tại ngân hàng
 Gửi bưu điện
At Bank’s counter

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

By post

Địa chỉ nhận sổ phụ (nếu khác địa chỉ trên):

.............................................................................

Others
.....................................................................................................................................................................................................................

Address for A/C statement (if different from registered address)

 Đăng ký dịch vụ SMS Banking Tiền Gửi với số điện thoại di động:
Registered SMS Banking Deposit with Mobile phone No:
Yêu cầu khác:

.................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Other requests

Chúng tôi cam kết đã đọc, hiểu và chấp nhận tuân thủ các điều kiện và điều khoản của các sản phẩm/dịch vụ
mà chúng tôi yêu cầu Ngân hàng cung cấp nêu trên. Ngân hàng được quyền tự động trích nợ tài khoản của
chúng tôi để thu các khoản phí phát sinh từ yêu cầu này. (We undertake that we have read, understood, accept
and follow all terms and conditions of the product/service requested above. Your bank is allowed to debit our account for
fee or charges arising from this request)

ngày(date) ……….. /………… /……………………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……………………………………………,

(Signature, full name and company seal)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (For Bank only)
 Đồng ý cung cấp dịch vụ(Agree to the request)
Ngày hiệu lực (Effective date): ……………..……/………….………/…………..………

Giao dịch viên

Phê duyệt bởi

Teller

Approved by

 Không đồng ý cung cấp dịch vụ, lý do (Disagree to the
request):…………………………………………………………………………………………………………………………..
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