Date/ Ngày: …… /…… /………..
To: United Overseas Bank (Vietnam) Limited (“UOB” or the “Bank”)
Kính gửi: Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOB” hoặc “Ngân Hàng”)
REQUEST FOR PLACEMENT OF SAVINGS DEPOSIT
GIẤY YÊU CẦU ĐẶT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
Customer name/ Tên khách hàng: ________________________________________________________
ID no. / Passport No./ Số CMND/ Hộ chiếu: _________________________________________________
Deposit Account No./ Số Tài Khoản Tiền Gửi: _______________________________________________
* Please fill in spaces and tick  where applicable/ Xin điền vào ô trống và đánh dấu  nơi thích hợp

SAVINGS DEPOSIT DETAILS/ CHI TIẾT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM


Deposit Amount/ Số tiền gửi: _____________________________________________________________________
(in words/ số tiền bằng chữ:______________________________________________________________________)



Currency/ Tiền tệ:



Tenor/ Kỳ hạn: ___________________



Effective Date/ Ngày Hiệu Lực: __________________Maturity Date/ Ngày Đáo Hạn:__________________________



Interest receiving method/ Phương thức nhận lãi: At maturity/ Cuối kỳ



Instruction upon maturity/ Chỉ thị khi đáo hạn: Auto roll-over principal and interest of the same tenor/ Tự động tái tục

VND

USD

Other/Khác:______________________

Interest rate / Lãi suất: __________%p.a / %/ năm

vốn và lãi sang kỳ hạn mới như kỳ hạn gửi ban đầu.
CUSTOMER’S ACKNOWLEDGEMENT AND AGREEMENT/ XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CỦA KHÁCH HÀNG
(1) In case of premature withdrawal of savings deposit in Vietnamese Dong, the maximum interest rate applicable to the
entire deposit amount shall be equal to the lowest VND demand deposit interest rate as at the time of premature
withdrawal.
Trong trường hợp rút vốn trước hạn đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm VNĐ, lãi suất tối đa áp dụng cho toàn bộ tiền
gửi sẽ bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của UOB tại thời điểm rút tiền gửi trước hạn.
(2) I/we confirm and agree that I/we have read, understood and agreed to be bound by the Terms and Conditions
Governing Savings Deposit (“Savings Deposit Terms”), Terms and Conditions Governing Accounts and Services of
UOB, as amended, supplemented or replaced by UOB from time to time (the “Terms”). I/we agreed that the savings
deposit herein shall be subject to the Savings Deposit Terms and the Terms.
Tôi/chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu và chịu ràng buộc bởi Điều Khoản và Điều Kiện Điều
Chỉnh Tiền Gửi Tiết Kiệm (“Các Điều Khoản TGTK”), Điều Khoản và Điều Kiện Điều Chỉnh Tài Khoản và Dịch Vụ của
UOB, có thể sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi UOB tùy từng thời điểm (“Các Điều Khoản”). Tôi/chúng tôi đồng ý
rằng khoản tiền gửi tiết kiệm tại Giấy yêu cầu này sẽ được điều chỉnh bởi Các Điều Khoản TGTK và Các Điều Khoản.

CUSTOMER’S SIGNATURE / CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG

___________________________________
Full Name/ Họ Tên:
FOR BANK USE 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:
Mobile:

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

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