
 

V 1.1 - 2019 

 

DECLARATION ON INVOLMENT IN LEGAL ARRANGEMENT 

GIẤY KÊ KHAI VỀ VIỆC THAM GIA THỎA THUẬN PHÁP LÝ 

To: United Overseas Bank (Vietnam) Limited (“UOBVN”) 

Kính gửi: Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOBVN”) 

I. CUSTOMER’S INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Customer’s Name/ Tên khách hàng:  

DOB (for individual)/ Date of incorporation (for organization)/ 

Ngày sinh (đối với cá nhân)/ Ngày thành lập (đối với tổ chức): 
 

ID/ Passport no. (for individual)/ Business Registration no./ 

Establishment License no. (for organization)/  

Số CMND/ hộ chiếu (đối với cá nhân)/ Số đăng ký kinh doanh/ 

Giấy phép thành lập (đối với tổ chức): 

 

II. DECLARATION AND ACKNOWLEDGMENT/ TUYÊN BỐ VÀ XÁC NHẬN 

Whether you are involved in any legal arrangement, including without limitation to trust, foreign trust, entrustment or 

other similar legal arrangement with domestic or foreign organization and individual in relation to management and 

operation of fund and asset (Please tick (✓) as appropriate):  

Khách hàng có đang tham gia bất kỳ thỏa thuận pháp lý nào, bao gồm nhưng không giới hạn ủy thác, ủy thác nước 

ngoài, hoặc các thỏa thuận pháp lý tương tự khác với tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đối với việc quản lý và 

sử dụng tiền, tài sản (vui lòng chọn (✓) vào ô phù hợp): 

☐ Yes/ Có  

☐ No/ Không 

If the answer above is Yes, please provide below information as required by laws/ Nếu câu trả lời ở trên là Có, khách 

hàng vui lòng cung cấp thông tin dưới đây theo quy định pháp luật: 

Name of the trustor (if any)/ Tên của bên ủy thác (nếu có):  

Date of the trust document/ Ngày của văn bản ủy thác:  

Content of the trust, including fund and asset value/ Nội dung 

ủy thác, bao gồm giá trị tiền, tài sản được ủy thác: 
 

Country of incorporation or nationality of the trustor/ Quốc gia 

của tổ chức, cá nhân ủy thác:  
 

Identification no./ License no. of the trustor issued by regulator/ 

Số định danh của ủy thác, ủy quyền do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp: 

 

Identification information of the beneficiary and related 

party(ies) of the trust/ Thông tin định danh người hưởng lợi và 

thông tin của cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có): 

 

I/ We hereby represent the information provided herein to be true, accurate and complete, and undertake to take full 

responsibilities for my/ our declared information. We undertake to notify UOBVN in writing of any change in 

circumstances that causes any certification on this form to become incorrect and to provide an appropriately updated 

form within 30 days of such change. 

Tôi/ Chúng tôi cam đoan rằng những thông tin được nêu trong văn bản này là đúng, chính xác và đầy đủ và cam kết 

chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin kê khai trên đây. Chúng tôi cam kết sẽ thông báo bằng văn bản cho 

UOBV về bất kỳ thay đổi nào về tình hình khiến cho bất kỳ xác nhận nào trong biểu mẫu này trở nên không chính xác 

và sẽ cung cấp cập nhật phù hợp trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi như vậy. 

 

 

 

 

Signature of the customer or legal representative and company seal 

Chữ ký khách hàng hoặc người đại diện theo pháp luật và con dấu 

 

 

 

 

 

Date/ Ngày 

 


