
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN CỦA TỔ CHỨC 

ACCOUNT OPENING APPLICATION FOR ORGANIZATION 

企业开户申请书 

 

 

 MớiNew 新 

 Đã mởExisting 已有客户号   
Mã Khách hàng CIF No / 客户号: 

          

LOẠI TÀI KHOẢNACCOUNT TYPE 账户种类 

  Thanh toán Current Account 往来结算账户          Loại tiền Currency 币种: VND      USD       Loại khác Other 其他……… 

  Vốn đầu tư trực tiếp Direct InvestmentCapitalAccount 直接投资账户     Loại tiền Currency 币种: VND      USD       Loại khác Other 其他……… 

  Vốn đầu tư gián tiếp Indirect InvestmentCapitalAccount 间接投资账户  Loại tiền Currency 币种: VND      USD       Loại khác Other 其他……… 

  Có kỳ hạn Time Deposit Account 定期存款           Loại tiền Currency 币种: VND      USD       Loại khác Other 其他……… 

 Khác Others 其他 ................................................................................................ Loại tiền Currency 币种: VNDUSD Loại khác Other 其他 ..................  

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG APPLICANT INFORMATION 申请人资料 

CHỦ TÀI KHOẢN ACCOUNT HOLDER 户主 

Tên tổ chứcRegistered Name  注册名称 .......................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Tên tiếng nước ngoàiForeign Name  国外名称 ............................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Tên viết tắt Short name 简称 .........................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Mã số thuế Tax No. 税号 

 
 ........................................................................ 

Số giấy phép Registered No.签发号码 

 
 ..............................................................................  

Ngày cấp Issued Date 签发日期: ……………………. .. 

Nơi cấp Issued Place 签发地:……………………….... 

…………………………………………………………….. 

Quốc gia đăng ký  kinh doanh Country of Business Operation 经营登记所在国 ..........................................................................................................................  

Địa chỉ đăng kýtrụ sở chínhRegistered Address 注册登记地址....................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ giao dịchTransaction Address 交易地址 ...........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ Correspondence Address 通讯地址 (Nếu khác với địa chỉ đăng ký trụ sở chính và địa chỉ giao dịchIf different from registered address 

andtransaction address 

若跟注册登记地址/交易地址不一样) ..............................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Điện thoại liên lạc Contact Number 联系电话 ..................................... Cơ quan Office办公室 ................................. Số FaxFacsimile 传真 ............................... 

Email 电邮地址 ..................................................................................... Khác Others 其他 ............................................................................................................  

Tình trạng cư trú Residency Status 居留身

份 

 Cư trú Resident 居民 

 Không cư trú Non-resident 非居民 

Lĩnh vực hoạt đôṇg Scope of business 业务范围 ............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Mục đích mở tài khoản Purpose of Account opening 开户用途 (Có thể chọn nhiều mục Multi choice 可多选） 

Đầu tư Investment 投资 Vay Loan 贷款 Giao dịchTransactional 交易往来 KhácOther 其他………………………………………. 

1. Người đại diện hợp phápAuthorised Representative 法人姓名: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 Ngày sinh Date of Birth 出生日期.................. Nơi sinh Place of Birth 出生地.......................... Quốc tịch Nationality 国籍 ..................................................... 

  

 Số Thẻ Căn cước Công dân/CMND/Hộ chiếuCitizen Identity Card No./ID No./Passport No. 身份证/护照号码 ..................................................................  Nơi cấp Issued Place 签发地  

 Ngày cấp Issued date 签发日期.........................  ........................................... Ngày hết hạn Expired date 有效期至 ..............................................................  

 Nơi ở hiện tại Residential Address 居住地址: ……………………………………………………………………………… ...  

Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trúPermanent Address 户口所在地: ……………………………………………… ...  

 Địa chỉ liên hệ Correspondence address 通讯地址: ………………………………………………………………………… 

 

Điện thoại liên lạc Contact Number 联系电话: …………………………………………………………………………….. 

 

Tình trạng cư trú  

Residency Status 居留身份 

Cư trúResident 居民 

Không cư trúNon -resident

非居民 

Số thi ̣thực /thẻ tạm trú 
Visa/Temporary Residence 
card  
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Chức vụ/Nghề nghiệpJob Title/Occupation 职位/职业: …………………………………………………………………… 签证/暂住证.............................. 

 ................................................. 

Từ    From  从 .......................... 

Đến  To      至........................... 

1. 2. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán Chief Accountant/Person in charge of accounting 会计长/财会负责人: ……………………………………….. 

2.  

 Ngày sinh Date of Birth 出生日期 ................. Nơi sinh Place of Birth 出生地 ......................... Quốc tịch Nationality 国籍 ..................................................... 

  

 Số Thẻ Căn cước Công dân/CMND/Hộ chiếu Citizen Identity Card No./ID No./Passport No. 身份证/护照号码 ................................................................  Nơi cấp Issued Place 签发地  

 Ngày cấp Issued date 签发日期......................... ……. ................................... Ngày hết hạn Expired date 有效期至 ............................................................. 

  

 Nơi ở hiện tại Residential Address 居住地址: …………………………………………………………………………… .......  

Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Permanent Address 户口所在地: ……………………………………………… 

Địa chỉ liên hệ Correspondence address 通讯地址: ………………………………………………………………………… 

 

Điện thoại liên lạc Contact Number 联系电话: …………………………………………………………………………….. 

 

Chức vụ/Nghề nghiệp Job Title/Occupation 职位/职业: …………………………………………………………………… 

Tình trạng cư trú  

Residency Status 居留身份 

 Cư trú Resident 居民 

 Không cư trú Non -resident 

非居民 

Số thi ̣thực /thẻ tạm trú 
Visa/Temporary Residence 
card  

签证/暂住证.............................. 

 ................................................. 

Từ    From  从 .......................... 

Đến  To      至........................... 

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG LÀ ĐỒNG CHỦ TÀI KHOẢNTRONG TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHUNG 

INFORMATION OF APPLICANT BEING JOINT ACCOUNT HOLDER FOR JOINT ACCOUNT APPLICATION 联名账户申请人资料- 

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC FOR ORGANIZATION 企业客户 

Tên tổ chức Registered Name  注册名称 ......................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Tên tiếng nước ngoài Foreign Name  国外名称 ...........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Tên viết tắt Short name 简称 .........................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Mã số thuế Tax No. 税号 

 
 ........................................................................ 

Số giấy phép Registered No.签发号码 

 
 ..............................................................................  

Ngày cấp Issued Date ................................................... 签发日期: ……………………….  

Nơi cấp  Issued Place  签发

地:………………………….... 

…………………………………………………………….. 

Quốc gia đăng ký kinh doanh Country of Business Operation 经营登记所在国 ..........................................................................................................................  

Địa chỉ đăng ký trụ sở chính Registered Address 注册登记地址 .................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ giao dịch Transaction Address 交易地址 ..........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ  Correspondence Address 通讯地址  (Nếu khác với địa chỉ đăng ký trụ sở chính và địa chỉ giao dịch If different from registered address 

and transaction address  

若跟注册登记地址/交易地址不一样)  .............................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Điện thoại liên lạc Contact Number 联系电话 .....................................  Cơ quan Office 办公室 ................................  Số Fax Facsimile 传真............................. 

Email 电邮地址 .....................................................................................  Khác Others 其他 ...........................................................................................................  
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Tình trạng cư trú Residency Status 居留身

份 

 Cư trú Resident 居民 

 Không cư trú Non -resident 非居民 

Lĩnh vực hoạt đôṇg  Scope of business 业务范围 ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Mục đích mở tài khoản Purpose of Account opening 开户用途 (Có thể chọn nhiều mục Multi choice 可多选） 

Đầu tư Investment 投资 Vay Loan 贷款 Giao dịch Transactional 交易往来 Khác Other 其他 ........................................................... 

3. 1. Người đại diện hợp phápAuthorised Representative 法人姓名: ……………………………………………………………………………………………….. 

4.  

 Ngày sinh Date of Birth 出生日期 ................. Nơi sinh Place of Birth 出生地 ......................... Quốc tịch Nationality 国籍 ..................................................... 

  

 Số CMND/Hộ chiếuID No./Passport No. 身份证/护照号码 ...................................  ................. Nơi cấp Issued Place 签发地 ................................................  

 Ngày phát hành Issued date 签发日期 ..............  ...........................................  Ngày hết hạn Expired date 有效期至 .............................................................  

 Nơi ở hiện tại Residential Address 居住地址: ……………………………………………………………………………… ...  

Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Permanent Address 户口所在地: ……………………………………………… ..  

 Địa chỉ liên hệ Correspondence address 通讯地址: ………………………………………………………………………… 

 

Điện thoại liên lạc Contact Number 联系电话: ……………………………………………………………………………….. 

 

Chức vụ/Nghề nghiệp Job Title/Occupation 职位/职业: …………………………………………………………………… 

Tình trạng cư trú  

Residency Status 居留身份 

 Cư trú Resident 居民 

 Không cư trú Non -resident 

非居民 

Số thi ̣thực /thẻ tạm trú 
Visa/Temporary Residence 
card  

签证/暂住证 .............................  

 .................................................  

Từ    From  从 ..........................  

Đến  To      至 ..........................  

5. 2. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán Chief Accountant/Person in charge of accounting 会计长/财会负责

人: ………………………………………………….. 

6.  

 Ngày sinh Date of Birth 出生日期 ................. Nơi sinh Place of Birth 出生地 ......................... Quốc tịch Nationality 国籍 ..................................................... 

  

 Số CMND/Hộ chiếuID No./Passport No. 身份证/护照号码 ...................................  ................. Nơi cấp Issued Place 签发地 ................................................  

 Ngày phát hành Issued date 签发日期 .............. ……. ...................................  Ngày hết hạn Expired date 有效期至 .............................................................  

 Nơi ở hiện tại Residential Address 居住地址: ……………………………………………………………………………… ...  

Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Permanent Address 户口所在地: ……………………………………………… ..  

 Địa chỉ liên hệ Correspondence address 通讯地址: ………………………………………………………………………… 

 

Điện thoại liên lạc Contact Number 联系电话: ……………………………………………………………………………….. 

 

Chức vụ/Nghề nghiệp Job Title/Occupation 职位/职业: …………………………………………………………………… 

Tình trạng cư trú  

Residency Status 居留身份 

 Cư trú Resident 居民 

 Không cư trú Non -resident 

非居民 

Số thi ̣thực /thẻ tạm trú 

Visa/Temporary Residence 
card  

签证/暂住证 .............................  

 .................................................  

Từ    From  从 ..........................  

Đến  To      至 ..........................  

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN / FOR INDIVIDUAL 个人客户 

Họ và tên / Full name / 姓名 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................   

Quốc tịch thứ nhất / The first nationality / 国籍 1: 

.......................................................................................  

Quốc tịch thứ hai / The second nationality/ 国籍 2: 

.......................................................................................  

Giới tính / Gender/性别 

Nam / Male/男 

Nữ / Female/女 

Nơi ở hiện tại / Residential Address/现居住地址: .........................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú / Permanent Residential Address/户口所在地................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Nơi sinh / Place of Birth/出生

地: 

 ....................................  

Ngàysinh / Date of Birth/出生日期 

 .................................................  
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Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân / Hộ 

chiếu thứ nhất / The 1
st
ID / Passport No/身份证 / 

护照号码 1: 

 ......................................................................................................  

Nơi cấp / Place of issuance/签发地: 

 .......................................................................................  

Ngày phát hành / Issued date/签发日期: 

 .......................................................................................  

Ngày hết hạn / Expired date/有效期至: 

 .......................................................................................  

 

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân / Hộ 

chiếu thứ hai / The 2
nd

ID / Passport No/身份证 / 

护照号码 2: 

 .......................................................................................  

Nơi cấp / Place of issuance/签发地: 

 .......................................................................................  

Ngày phát hành / Issued date/签发日期: 

 .......................................................................................  

Ngày hết hạn / Expired date/有效期至: 

 ......................................................................................................  

Chức vụ / Nghề nghiệp  

Job Title / Occupation / 

职位 / 职业 

............................................. 

Tên cơ quan / Employer Name/雇主名称 

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

Tôi tuyên bố rằng tôi là / I declare that I am/本人声

明为: 

 Là người Mỹ / US person/美国人 

(Require W-9 & Waiver) 

 Không phải là người Mỹ / Non US person/非美国

人 

Có thẻ xanh của Mỹ / US green card holder/持美

国绿卡 

 Có cư trú tại Mỹ ít nhất 31 ngày trong năm 
dương lic̣h hiêṇ taị và 183 ngày trong 3 năm bao 

gồm năm hiêṇ taị và 2 năm trước đó / Resident 
alien who has been in the US for at least 31 days 
during the current calendar year and 183 days 

during the three year period that includes the 

current year and the two preceding years./当年在

美国境内居住至少 31 天，并且在过去三年内居住

在美国境内 183 天（包括当年和前两年）. 

 

Tình trạng cư trú tại Việt Nam /  Resident 

Status in Vietnam/居留身份 

Cư trú / Resident/ 居民 

Không cư trú / Non-resident/非居民 

Số thi ̣thực / thẻ tạm trú / Visa / Temporary 

Residence card No./ 签证 / 暂住证: 

 .................................................................  

Ngày có hiệu lực / Effective date /签发日期: 

 .................................................................  

Ngày hết hạn / Expiry date /有效期至: 

 .................................................................  

Địa chỉ liên hệ / Correspondence address/

通讯地址(Nếu khác nơi ở hiện tại / If 

different from residential address/若与以上

地址不同): 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

Số điện thoại di động / Mobile phone No. /手机: 

.......................................................................................  

Số điện thoại nhà / Home Phone No. /住宅电话: 

.......................................................................................  

Số điện thoại cơ quan / Office Phone No./ 办公室

电话: 

.......................................................................................  

Địa chỉ thư điện tử / Email Address/电邮: 

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN/ ACCOUNT RELATED SERVICES/ 服务申请 

Tôi / Chúng tôi đăng ký sử dụng những dịch vụ do Ngân hàng cung cấp như sau / We register to use the service provided by the Bank as follows / 我 / 

我们申请登记以下服务 : 

 Dịch vụ Internet Banking / Internet Banking Services / 网上银行服务 

 Dịch vụ SMS Banking / SMS Banking Services / 短信通 

XÁC NHẬN DECLARATION 声明 

 

Kính gửi: Bank of China Ho Chi Minh City Branch (“Ngân Hàng”) 

1. Tôi/Chúng tôi, ký tên dưới đây, đề nghị Ngân Hàng mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ liên quan cho tôi/chúng tôi.  

2. Tôi/Chúng tôi đã được Ngân Hàng cung cấp, đọc, hiểu rõ, và tuân thủ cácĐiều Khoản Và Điều Kiện Tài khoản (các “Điều Khoản Và 
Điều Kiện”) đính kèm theo giấy đề nghị này. Tôi/Chúng tôi đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Và Điều Kiện đính kèm và bất kỳ 
sửa đổi, bổ sung nào được thực hiện đối với các Điều khoản Và Điều Kiện vào từng thời điểm. Tôi/Chúng tôi cũng đồng ý chịu ràng 

buộc bởi các quy định các khoản tín dụng, các sản phẩm và/hoặc các dịch vụ cung cấp bởi hoặc đồng ý cung cấp bởi Ngân hàng mà 
chúng tôi có thể yêu cầu và/hoặc sử dụng vào từng thời điểm. 

3. Tôi/Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trong giấy đề nghị nàylà đúng sự thật, chính xác và hoàn chỉnh, nếu có bất kỳ thay đổi thông 
tin nào, tôi/chúng tôi sẽ thông báo đến Ngân Hàng. 

4. Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Ngân Hàng thực hiện trích tiền trên tài khoản mở tại Ngân hàng để thu phí dịch vụ theo quy định 
trong từng thời kỳ hoặc thực hiện chuyển/thanh toán theo các giao dịch đã được thực hiện theo hệ thống Mobile/SMS/Internet. 

5. Trong trường hợp đề nghị mở tài khoản vốn đấu tư trực tiếp hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, tôi/chúng tôi cam kết rằng tài khoản mà 
chúng tôi đề nghị Ngân Hàng mở chính là tài khoản vốn đấu tư trực tiếp hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp duy nhất của tôi/chúng tôi 
mở tại Việt Nam. 

6. Giấy đề nghị này được soạn thảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa bản tiếng 
Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi sự không thống nhất, và bản tiếng Anh và tiếng Hoa 
sẽ được điều chỉnh để phù hợp với bản tiếng Việt đối với những điểm không thống nhất đó. 

7. Tôi/Chúng tôi qua đây đồng ý rằng giấy đề nghị này cùng với các Điều Khoản Và Điều Kiệnsẽ tạo thành hợp đồng giữa tôi/chúng tôi và 
Ngân Hàng về việc mở và sử dụng tài khoản của tôi/chúng tôi với số tham chiếudo Ngân Hàng thông báo cùng với các thông tin về tài 
khoản được mở theo giấy đề nghị này. 

8. Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng trong trường hợp tài khoản chung, việc sử dụng tài khoản đó còn phảituân thủ thỏa thuận quản lý và sử dụng 
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tài khoản chung giữa các chủ tài khoản chung được cung cấp cho Ngân Hàng.Nếu một chủ tài khoản chung là cá nhân, thì chủ tài 
khoản đó phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung về tài khoản đối với khách hàng là cá nhân cũng như các quy định có liên 
quan khác của Ngân Hàng. 

To Bank of China Ho Chi Minh City Branch (“the Bank”) 

1. I/We request the Bank to open the above stated account(s), and provide relevant service(s) to me/us. 

2. I/We have been provided by the Bank, read, understood and observed the Bank’s Terms and Conditions Governing Accounts (“the 

Terms and Conditions”). I/We agree to abide and be bound by the attachment Terms and Conditions and any amendments, additions 
thereto may from time to time be made. I/We further agree to be bound by any additional terms and conditions governing any facilities, 
products and/or services offered by or agreed to be offered by the Bank as we may apply for and/or utilise from time to time. 

3. I/We declare that the information provided by me/us in this form and in any other documents provided by me/us to the Bank is true, 
accurate and complete. I/We will inform the Bank when my/our information changed. 

4. I/We authorise the Bank to debit my/our account(s) to charge appropriate service fee from time to time or execute remittance/settlement 
for transactions performedin theMobile/SMS/Internet system.  

5. In case requesting to open direct investment capital account / indirect investment capital account, I/we undertake that such account is the 
only direct investment capital account / indirect investment capital account I/we opened in Vietnam. 

6. This application is made in Vietnamese, English and Chinese. If there is any inconsistency among the Vietnamese version, English 

version and Chinese version, the Vietnamese version shall prevail to the extent of such inconsistency, and English version and Chinese 
version shall be amended to the extent of such inconsistence to be conformed to Vietnamese version. 

7. I/we agree that this application and the Terms and Conditions together constitute the agreement between the Bank and me/us in relation 
to opening and operation of my/our account with the agreement reference number to be notified together with the particular of the 
account opened with respect to this application. 

8. I/We agree that in case of a joint account, the operation of such account shall further comply with the relevant agreement on 

administration and use of the joint account among the joint account holders as provided to the Bank.Where a joint account holder is an 
individual, such account holder must also observe the terms and conditions governing accounts applicable to individual customers or 
other relevant regulations applied by the Bank. 

中国银行胡志明市分行 ( “中行”) 

1. 我/我们兹要求中行按上述姓名开立所选账户和有关服务。 

2. 我/我们已收到、阅读你行的账户与服务章程，并充分了解其中的内容。我/我们同意遵守章程的规定及往后随时可能增加的任何修订，修正

与增补，并受其约束。我/我们同意遵守其它与产品、服务相关的章程、规定，并接受由中行提供给我/我们申请的所需服务及产品。 

3. 我/我们声明此申请表上所有由我/我们提供给中行的信息是真实的、准确的、完整的。若有信息变更，我/我们会及时通知中行。 

4. 我/我们同意授权中行从账户扣除相应合理的服务费或者使用电话银行/短信通/网上银行执行汇款/清算业务。 

5. 我/我们承诺这是在越南唯一的间接投资账户 / 直接投资账户。 

6. 我/我们确认如申请书中越中英文版本有不一致或抵触之处，当以越文为准。 

7. 我/我们了解并接受在中行开立账户账号所关联的开户与账户使用协议以及开户申请书的条件与条款。 

8. 我/我们同意遵守中行关于联名账户的进一步管理规定及使用规范。若某个联名账户是个人，亦须遵守中行个人账户开立与使用的条件与条

款以及其他有关规定。 

 

 THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO KHÁCH HÀNG ĐÓNG DẤU  

 FOR AND ON BEHALF OF APPLICANT 有权签字人 OFFICE SEAL 盖公章 

  

 

 

 

 TÊN:  

 CHỨC VỤ POSITION 职位: .....................................  

 

 THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO ĐỒNG CHỦ TÀI KHOẢN           ĐÓNG DẤU (nếu áp dụng) 

 FOR AND ON BEHALF OF JOINT ACCOUNT HOLDER 有权签字人   OFFICE SEAL (if applicable)盖公章 

  

 

 

 

 TÊN:  .........................................................................  

 CHỨC VỤ (nếu có) POSITION (if applicable)职位:  

 

 

 

 

 



 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN CỦA TỔ CHỨC 

ACCOUNT OPENING APPLICATION FOR ORGANIZATION 

企业开户申请书 

 

 

CHỮ KÝ VÀ CON DẤU MẪU SPECIMEN SIGNATURE AND SEAL 签字与公章样本 

Khách hàng đồng ý rằng (các) chữ ký mẫu dưới đây sẽ được sử dụng cho việc sử dụng tài khoản của Khách Hàng với Ngân Hàng. Nếu 

có bất kỳ thay đổi nào đến (các) chữ ký và con dấu mẫu như được cung cấp dưới đây, Khách Hàng sẽ cung cấp cho Ngân Hàng (các) 
chữ ký và con dấu mẫu mới theo đơn do Ngân Hàng cung cấp.  The Applicant agrees that the below specimen signature(s) would be 

used for operating the Customer's account with the Bank. If there are any changes to the specimen signature(s) and seal as set out 

below, the Applicant would provide the Bank new specimen signature(s) and seal on the form as provided by the Bank.  申请人同意下方的

签字样本将被作为客户在银行开立的账户使用。若客户对下方的签字样本和印章有任何变更，申请人将按照银行格式提供更新后的的签字样本和印

章。 

Trong trường hợp Khách hàng không sử dụng giấy đề nghị mở tài khoản này mà sử dụng mẫu thông báo khác để để đăng ký (các) chữ 
ký và con dấu mẫu của Khách Hàng, Khách Hàng đồng ý rằng (các) chữ ký và con dấu mẫu của Khách hàng trên các mẫu thông báo trên 

là có hiệu lực ràng buộc cho việc sử dụng tài khoản của Khách Hàng tại Ngân Hàng. Bất kỳ thông báo nào của Khách Hàng gửi đến 
Ngân Hàng để đăng ký (các) chữ ký và con dấu mẫu của Khách Hàng, nếu được Ngân Hàng chấp thuận, sẽ là một bộ phận không tách 
rời của giấy đề nghị mở tài khoản này.  In case the Applicant uses another form of notice instead of this account opening application for 

the purpose of registering the specimen signature(s) and seal of the Applicant, the Applicant agrees that the specimen signature(s) and 
seal of the Applicant as appeared on the above-mentioned forms of notice are binding for the using the Applicant's account opened at 
the Bank. Any forms of notice of the Applicant provided to the Bank for the purpose of registration of the specimen signature(s) and seal 

of the Applicant, if approved by the Bank, would form an integral part of this account opening application. 如果申请人使用另一种通知的形

式代替该账户开立时申请人签名和申请人印章，申请人同意申请人的签字样本和印章以及上述所提到的通知形式结合作为本行申请人帐户的使用。申

请人提交给银行任何作为签字样本和印章的通知形式，若已经过银行的同意，都将形成本账户使用的整体部分。 

 

CHỮ KÝ VÀ CON DẤU MẪU CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA KHÁCH HÀNG SPECIMEN SIGNATURE AND SEAL OF THE 

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF ACCOUNT HOLDER 户主签字与公章样本 

Họ và tên Name as in ID/Passport 姓名 .......................................................................................................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu ID No./Passport No. 身份证/护照号码 .........................................................................................................................................................  

Chức vụ Position 职位 ..................................................................................................................................................................................................................  

 

CHỮ KÝ MẪU SPECIMEN SIGNATURE 签字样本 

 

 

 

 

 

CHỮ KÝ MẪU SPECIMEN SIGNATURE 签字样

本 

 

Họ và tên Name as in ID/Passport 姓名 .......................................................................................................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu ID No./Passport No. 身份证/护照号码 .........................................................................................................................................................  

Chức vụ Position 职位 ..................................................................................................................................................................................................................  

 

CHỮ KÝ MẪU SPECIMEN SIGNATURE 签字样本 

 

 

 

 

 

CHỮ KÝ MẪU SPECIMEN SIGNATURE 签字样

本 

 

CON DẤU MẪU SPECIMEN SEAL 盖公章 

 

 

 

 

 

 

CON DẤU MẪU SPECIMEN SEAL 盖公章 

 Một chữ ký One signature 一人单签 Hai chữ ký Two joint signature 二人双签 Kèm con dấu Accompanied by the seal 加盖公章 

 

Đi kèm cùng với chữ ký của kế toán trưởng/người phụ trách kế toán hoặc người được kế toán trưởng/người phụ trách kế toán uỷ 



 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN CỦA TỔ CHỨC 

ACCOUNT OPENING APPLICATION FOR ORGANIZATION 

企业开户申请书 

 

 

quyền Accompanied with signature of chief accountant/person in charge of accounting or authorised person of chief accountant/person 

in charge of accounting 需与会计长/财会负责人或会计长/财会负责人的被授权人同时签署有效. 

 

CHỮ KÝ MẪU CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG HOẶC 
CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN SPECIMEN SIGNATURE OF CHIEF ACCOUNTANT/THE PERSON IN CHARGED OF ACCOUNTING 

ORAUTHORISED PERSON OF CHIEF ACCOUNTANT OR THE PERSON IN CHARGED OF ACCOUNTING 会计长/财会负责人或会计长/财会负

责人的被授权人的签字样本. 

Họ và tên Name as in ID/Passport 姓名 .......................................................................................................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu ID No./Passport No. 身份证/护照号码 .........................................................................................................................................................  

Chức vụ Position 职位 ..................................................................................................................................................................................................................  

 

CHỮ KÝ MẪU SPECIMEN SIGNATURE 签字样本 

 

 

 

 

 

CHỮ KÝ MẪU SPECIMEN SIGNATURE 签字样

本 

 

Họ và tên Name as in ID/Passport 姓名 .......................................................................................................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu ID No./Passport No. 身份证/护照号码 .........................................................................................................................................................  

Chức vụ Position 职位 ..................................................................................................................................................................................................................  

 

CHỮ KÝ MẪU SPECIMEN SIGNATURE 签字样本 

 

 

 

 

 

CHỮ KÝ MẪU SPECIMEN SIGNATURE 签字样

本 

 Một chữ ký One signature 一人单签 Hai chữ ký Two joint signature 二人会签 

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG FOR BANK USE ONLY 银行专用 

Ngày mở tài khoản Account opened date 

开户日期 

 ......................................................................... 

Ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản 
Account Operation Commencement date  

账户生效日期 

 ......................................................................... 

Số tài khoảnAccount No. 户号 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Giao dịch viên 

Teller 柜员 

Kiểm soát 

viên Checker

复核 

Ghi chú Remark(s) 备注................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................  

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG / ACKNOWLEDGEMENT OF THE BANK / 银行确认 

Đại diện Ngân hàng Authorised representatives/ 银行有权人 

Họ tên / Full name/姓名:  _____________________________________  

Chức vụ / Title/职位: _________________________________________  

 

 

Ngày hiệu lực / Effective date/有效日期:  _____________________________  

Số tham chiếu/ Reference number/ 编号： ______________  

 

 


