
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA/BÁN NGOẠI TỆ 
APPLICATION FOR FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION 

 

Kính gửi / To:   Ngân hàng Bank of China  (Hong Kong) Limited – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là 

“Ngân hàng”) 

BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMTED HOCHIMINH CITY BRANCH  (“the Bank”) 

 

1. Tên khách hàng /Applicant: .....................................................................................................................................................................................................................  

2. Địa chỉ /Address : .............................................................................................................................................................................................................................................  

3. Loại giao dịch /Transaction type:  Khách hàng mua/Customer buy           Khách hàng bán/Customer sell 

4. Đồng tiền giao dịch/Transaction Currency:       USD       EUR       JPY        VND      Khác/Other ............................  

5. Cặp tiền tệ /Currency pair:                USD/VND         EUR/USD        EUR/VND         Khác/Other .............................   

6. Tỷ giá/Exchange rate: .....................................................................................................................................................................................................................................  

7. Số tiền bằng số/ Amount in figures : .......................................................................................................................................................................................................  

Số tiền bằng chữ /Amount in words :  ....................................................................................................................................................................................................  

8. Ngày thanh toán/Payment date: .....................................................................................................................................................  

9. Phương thức thanh toán/Method of payment:     Tiền mặt/Cash             Chuyển khoản/ Account transfer 
 

10. Mục đích mua/bán ngoại tệ   Purpose of buy/sell foreign exchange  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  Chỉ dẫn thanh toán / Payment instruction 

 Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Ngân Hàng/ I/We agree to authorize the Bank:  

   Ghi nợ tài khoản/Debit our A/c No :   [Loại tiền/Currency……..……] [Tài khoản/A/c No.…………………………………….. 

tại Ngân Hàng/at the Bank.  

   Ghi có tài khoản /Credit our A/c No: [Loại tiền/Currency……..……] [Tài khoản/A/c No.……………………………………… 

tại Ngân Hàng/at the Bank. 

Khác………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.  Cam kết/ Undertaking  

 I/We, the undersigned, request the Bank to conduct foreign exchange transaction(s) to me/us. This application will be 

transaction agreement and confirmation of foreign exchange transaction(s) with about information including but not limited 

to transaction type, exchange rate, amount, payment date…  

-     Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ, và đồng ý  thực hiện giao dịch ngoại hối và tuân thủ theo quy định quản lý ngoại hối của 

pháp luật Việt Nam, các quy định pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định của Ngân Hàng.  

 I/We have read, understood, and agreed to conduct foreign exchange transaction(s) complied with the Government 

regulations for Management of foreign exchange and relevant laws as well as regulations the Bank.  

Tôi/Chúng tôi có thể fax hoặc gửi bản gốc đơn xin mua bán ngoại tệ đến Ngân hàng để thực hiện giao dịch. Trong trường 

hợp sử dụng bản fax, bản gốc đơn xin mua bán ngoại tệ do người có thẩm quyền ký sẽ được gửi đến Ngân hàng trong vòng 05 

(năm) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. Trường hợp các thỏa thuận khác có quy định về thời hạn bổ sung bản gốc cho 

Ngân Hàng thì quy định trong thỏa thuận giao dịch ngoại tệ kiêm xác nhận giao dịch ngoại tệ này sẽ được ưu tiên áp dụng 

I/We can fax or present original the application  to the Bank for executing the transaction. The original of the application 

will be sent to the Bank within 5 (five) working days after transaction date if the deal is executed via fax. In the event of 

another transaction having the different provisions on the limitation of supplementing the original, the provision of Foreign 

Currency Exchange Transaction would prevail. 

                                                

               Chữ ký hữu quyền ( Authorized signature ) 

                            ( Đóng dấu / Seal)  

 

           Ngày/Date:  

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG ( For Bank only ):  

Ñoàng ý nội dung giao dịch trên/Accept above transaction details   

 Người thực hiện / Bank Teller Người phê duyệt/ Approver  

   

 

           Ngày giao dịch/Date of transaction 

-  Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây yêu cầu Ngân hàng thực hiện giao dịch ngoại hối bằng đơn đề nghị này. Đơn đề nghị này 

đồng thời được xác định là thỏa thuận giao dịch kiêm xác nhận giao dịch ngoại hối với các thông tin như trên bao gồm nhưng 

không giới hạn bởi các thông tin như loại giao dịch, tỷ giá, số tiền, ngày thanh toán... 


