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

GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ THÊM TÀI KHOẢN
APPLICATION FOR OPENING ADDITIONAL ACCOUNT
(Dành cho KH hiện hữu/ For existing customer)

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG, CN/PGD ................................
To: Orient Commercial Joint Stock Bank, Branch

Chúng tôi Tên Tổ chức
đề nghị quý Ngân hàng mở thêm tài khoản cho chúng tôi theo nội dung
sau (We would like to request the Bank to open additional account(s) as follow):

I. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN Account holder information
Tên tổ chức
Name of Entity

ĐKKD

Business registration
No.

Số :

Ngày cấp lần đầu:

Thay đổi lần thứ:

ngày

Change times

date

No.

Nơi cấp:

Issued first date

Issued place

GPĐT

Investment license No.

QĐTL

Establisment decision
No.

Mã số thuế
Tax code

Trùng với số ĐKKD/GPĐT/QĐTL

Số…………………………

Duplicate with Business registration No./
Investment license No./Establisment decision No.

No.

Địa chỉ

Registration address

Tài khoản hiện có
tại OCB
Current account(s) at
OCB

Hiện chúng tôi đang duy trì các tài khoản thanh toán sau đây tại OCB (We are currently maintaining the
following accounts at OCB):

Số tài khoản 1: ____________Mở tại OCB CN______________ _Loại tiền:_____________
A/C No

At Branch

CCY

Số tài khoản 2: ____________Mở tại OCB CN______________ _Loại tiền:_____________
A/C No

At Branch

CCY

II. ĐỀ NGHỊ MỞ THÊM TÀI KHOẢN Account holder request
Chúng tôi đề nghị OCB mở thêm tài khoản cho chúng tôi chi tiết như sau:
We would like to request the Bank to open additional account(s)

Số lượng tài khoản
và loại tiền Account
quantity and currency

Số lượng tài khoản đề nghị mở thêm:
Account quantity

Loại tiền:
Currency

Lý do đề nghị
Reason

Xác nhận của Khách hàng (Declaration):

Cam kết của KH
Commitment

Giấy đề nghị này là một phần không tách rời của Giấy đăng ký kiêm Hợp đồng mở và sử
dụng tài khoản đã ký giữa Công ty chúng tôi và OCB khi Công ty chúng tôi mở các Tài
khoản hiện có nêu trên (bao gồm cả các thông tin thay đổi, điều chỉnh (nếu có)). Các thông
tin Công ty chúng tôi đã đăng ký bao gồm Thông tin người đại diện tổ chức, kế toán trưởng,
các chữ ký mẫu, mẫu dấu, thông tin FATCA và các nội dung khác tại Giấy đăng ký kiêm
Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản sẽ được áp dụng với tài khoản đề nghị mở thêm này.
(This application for additional account (s) is an integral part of Application and Agreement of account open and
using signed between OCB and our company. The information provided by our company including: lawful
representative, chief accountant, signature, seal, FATCA status and other informations on Application and
Agreement of account open and using should be applied to additional account(s))

Ngày(date)
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Đại diện Tổ chức (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu công ty)
A/C Representative (Signature, full name and company seal)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (For Bank use only)
Đồng ý mở tài khoản thanh toán

Agree to open payment account

Giao dịch viên (Teller)
Ký & ghi rõ họ tên

KSV/TP DVKH (Supervisor)
Ký & ghi rõ họ tên

Tên tài khoản: _____________________
Account Name

Số tài khoản: _____________________
Account No

Loại tiền _______
CCY

Ngày xác nhận mở TK: _________/_____ _____/___________
Open date

Ngày hiệu lực TK: __________/____________/___________

Cán bộ xác nhận
Ký & ghi rõ họ tên

Giám Đốc KHDN
Ký & ghi rõ họ tên

Effective date

Không đồng ý mở tài khoản

Do not agree to open account

Lý do (reason):-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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