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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐÓNG TÀI KHOẢN
APPLICATION FOR ACCOUNT CLOSING
(Dành cho tổ chức/ for organization)

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

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG (For Customer)
Tên Tài khoản
Account name

ĐKKD

Business registration No.

Số đăng ký:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Issue date

Issue place

GPĐT

No.

QĐTL

Thay đổi lần thứ:

ngày

Change times

date

Investment license No.
Establisment decision
No.

Địa chỉ
Address

Thông tin liên hệ
Contact information

Điện thoại

Fax

Telephone No

Email

Fax No

Email address

Mã số thuế:
Tax code

Tên người đại diện

Chức danh:

Lawful representative

Title

Do không còn nhu cầu sử dụng, chúng tôi đề nghị quý Ngân hàng đóng (các) tài khoản do chúng tôi
đang sở hữu chi tiết như sau/We request to close our account(s) as follow:

Đề nghị đóng tài
khoản
Account closing request

Số tài khoản 1: ___________________Mở tại:______________ _Số dư:_____________
A/C No

At

A/C balance

Số tài khoản 2: ___________________Mở tại:______________ _Số dư:_____________
A/C No

At

A/C balance

Số tài khoản 3: ___________________Mở tại:______________ _Số dư:_____________
A/C No

Hoàn trả séc trắng
Bank cheque return

At

A/C balance

Trả lại séc trắng cho OCB. Số lượng: ………. Tờ từ Số series từ……......... đến…………….
Báo mất séc trắng OCB. Số lượng: ………….Tờ từ Số series từ……........ .đến………….…
Chúng tôi xác nhận số lượng séc báo mất trên đây không còn giá trị sử dụng kể từ ngày báo mất và xin
chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có rủi ro phát sinh từ việc mất séc nêu trên.
We confirm that all lost blank cheque above have no using value from the date of notification and we shall take all
responsibility for risks caused by these lost blank cheque.

Chỉ định thanh toán
số dư khả dụng sau
khi trừ phí đóng tài
khoản
Instruction for account
balance after deducting
account closing fee

Nhận bằng tiền mặt (in cash):
Tên người nhận (Receiver): ……………………………………………...

Chuyển khoản vào tài khoản (by transfering to):
Số tài khoản (A/C No.): ……………………………………………..................

CMND/Hộ chiếu số (ID/Passport No.): ……………………………

Tên tài khoản (A/C Holder): …………………………………………………

Ngày cấp (Issue date): …………………………………………………………...

Mở tại (with bank): …………………………………………………………..............

Nơi cấp (Issue place): …………………………………………………………….

Tỉnh - Thành phố (Province-City): ………………………………

Kế toán trưởng
Chief accountant

Đại diện tổ chức

Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu/Sign, full name
and company seal)

Người nhận tiền

Money receiver
(Trong trường hợp nhận bằng tiền mặt/In case
the left balance received in cash)

PTSP-KHDN/QĐ-18/MB06
Hội sở chính: 41 Lê Duẩn, Q. 1, Tp.Hồ Chí Minh - Tel: (84-8) 38 220 961 - Fax: (84-8) 38 220 963 - Website: www.ocb.com.vn

1

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (For Bank use only)
ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN
Receiving Branch

Giao dịch viên

Phê duyệt bởi

Teller

Approved by

Giao dịch viên

Phê duyệt bởi

Teller

Approved by

CN/PGD (Branch): ……………………………………………………………..
Ngày tiếp nhận (Receiving date):……..…/…………/………….
Hồ sơ tiếp nhận (Receiving documents):……..……...........
…………………………………………………………………………………………………........

Đồng ý thay đổi thông tin từ ngày ...…/……./…..

Agreed to change information from

Không đồng ý thay đổi thông tin

Not agree to change information
Lý do (Reason): ……..…………………………..………………………….

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CIF KHÁCH HÀNG
Customer management Branch

CN/PGD (Branch): ……………………………………………………………….
Ngày tiếp nhận (Receiving date):……..…/…………/…………….
Hồ sơ tiếp nhận (Receiving documents):……..…….............
……..…………………………………………………………………………………………………..

Đồng ý thay đổi thông tin từ ngày ......…/..…/…...

Agree to change information from

Không đồng ý thay đổi thông tin

Not agree to change information

Lý do (Reason):……………..…………………………..……………………
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