REQUEST FOR SAVINGS DEPOSIT/TERM DEPOSIT WITHDRAW AL
YỀU CẦU RÚT TIỀN ĐỐI VỚI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM/TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
 TERM DEPOSIT/ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

 SAVINGS DEPOSIT/ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

 AT THE MATURITY / VÀO NGÀY ĐÁO HẠN

 PRE-MATURE/ RÚT TRƯỚC HẠN

SỐ THAM CHIẾU (DÙNG CHO NGÂN
HÀNG)/ TD REFERENCE NO. (BANK
USE ONLY)

Please fill in spaces where applicable/ Xin vui lòng điền vào nơi thích hợp

To: United Overseas Bank (Vietnam) Limited (“Bank”)
Kính gửi: Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“Ngân Hàng”)
Branch/ Chi nhánh: Choose a branch/ Vui lòng chọn chi nhánh.
Date/ Ngày: ________________
PART A: CUSTOMER DETAILS/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Name of Customer(s)/ Tên khách hàng
Address/Địa chỉ
ID or PP No./ Số CMND hoặc Hộ chiếu
(applied for individual customer/ áp
dụng cho khách hàng cá nhân)
Account No./ Số Tài Khoản
PART B: DEPOSIT INFORMATIONS/ THÔNG TIN VỀ TIỀN GỬI
Principal Amount/ Số tiền gốc
Placement Date/ Ngày gửi tiền
Maturity Date/ Ngày đáo hạn
PART C: CREDIT INFORMATIONS/ THÔNG TIN GHI CÓ
Total amount in figures (CCY - principal
+ interest)/ Tổng số tiền bằng số (Loại
tiền tệ - Gốc + lãi)
Total amount in words/ Tổng số tiền
bằng chữ
Account number/ Số tài khoản
Account name/ Tên tài khoản
At Bank/ Tại Ngân hàng
I/We represent that the information provided by me/us in this request and in any other document(s) provided by me/us to the Bank
is true, accurate and complete. I/We agree that any premature withdrawal of the Deposit, either in whole or in part, shall be subject
to the lowest demand deposit rate of the relevant currency applicable to the deposit stipulated by the Bank from time to time in
accordance with the regulations of the State Bank of Vietnam.
Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin được nêu trong yêu cầu này và trong bất kỳ tài liệu nào khác mà tôi/chúng tôi cung cấp cho
Ngân Hàng là đúng, chính xác và đầy đủ. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng Tiền Gửi rút trước hạn, dù là toàn bộ hay một phần, sẽ được
áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của loại tiền tệ liên quan do Ngân Hàng quy định theo từng thời kỳ phù hợp
với các quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

___________________________________________
Customers’ signature (and stamp – for company)
Chữ ký Khách hàng (và đóng dấu – nếu là công ty)
PART D : FOR BANK ONLY/ PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Request Received from
customer by
Nhân viên nhận yêu cầu từ
khách hàng
__________________________

Processed by
Nhân viên thực hiện yêu cầu

Approved by
Nhân viên phê duyệt

__________________________

__________________________

Name & Title/Tên & Chức vụ:
Date/Ngày:

Name & Title/Tên & Chức vụ:
Date/Ngày:

Name & Title/Tên & Chức vụ:
Date/Ngày:

FD/UFD withdrawal form (FWD_V2.102019)

