GENERAL REQUEST FORM/ GIẤY YÊU CẦU CHUNG
(For Individual/ Dành cho Khách hàng cá nhân)
To: United Overseas Bank (Vietnam) Limited
Kính gửi: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam)
YOUR PARTICULARS/ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Account Name/Tên tài khoản:

_______________________________________________________

Account No/Số tài khoản:

_______________________________________________________

ID/ Passport No/ Số CMND/ Hộ chiếu: _______________________________________________________
YOUR REQUEST [Please tick (
) on the box]/ THÔNG TIN YÊU CẦU [Vui lòng đánh dấu () vào ô phù hợp]
I would like to request for/ Tôi muốn yêu cầu:
 Statement of Account for the month(s) of _____________to______________
Nhận sao kê tài khoản từ tháng _____________ đến tháng ______________
 Balance confirmation as of __________________________
Xác nhận số dư tài khoản tại thời điểm ________________
 Others (Non-Financial Transaction): _______________________________________________________
Khác (Giao dịch phi tài chính): ___________________________________________________________
CHARGES AUTHORISATION/ ỦY QUYỀN THU PHÍ
Please charge *my/our account no.________________________ for the service charge incurred.
Vui lòng thu các phí dịch vụ phát sinh từ tài khoản số ___________________của tôi/ chúng tôi.
YOUR PREFERRED COLLECTION MODE [Please tick (
) on the box]/ PHƯƠNG THỨC NHẬN CHỨNG TỪ [Vui lòng đánh
dấu () vào ô phù hợp]
 Mail to my account mailing address/ Gửi thư vào địa chỉ nhận thư của tôi
 Self – Collection/ Tự nhận tại ngân hàng
 Authorise the below person for collection at the bank/ Ủy quyền cá nhân dưới đây đến nhận chứng từ tại ngân hàng
Name/ Họ tên:________________________________
ID/ passport no./Số CMND/ Thẻ căn cước/ hộ chiếu:_____________issued on/ cấp ngày:_____________bởi/ by___________
ACKNOWLEDGED BY YOUR AUTHORISED SIGNATURE/ XÁC NHẬN BỞI CHỮ KÝ CÓ THẨM QUYỀN

__________________________________________________________
Account Holder’s Signature(s)
Chữ ký của (các) Chủ tài khoản

___________________
Date
Ngày

Notes: For joint account, the signatures of all joint account holders are required.
Ghi chú: Đối với tài khoản đồng chủ sở hữu, giấy yêu cầu phải có đầy đủ chữ ký của tất cả chủ tài khoản.
FOR BANK USE ONLY/ PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Attended By/ Thực hiện bởi
Verified By/ Kiểm tra bởi

Approved By/ Phê duyệt bởi

__________________________
Signature/ Chữ ký
Name/ Họ & tên
Date/ Ngày

__________________________
Signature/ Chữ ký
Name/ Họ & tên
Date/ Ngày

___________________________
Signature/ Chữ ký
Name/ Họ & tên
Date/ Ngày

*Please delete where inapplicable/ Vui lòng gạch bỏ những nội dung không phù hợp
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