LETTER OF AUTHORISATION FOR CASH WITHDRAWAL
GIẤY ỦY QUYỀN RÚT TIỀN MẶT
Date | Ngày: ...... / ...... / ……......
To: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited (the “Bank”)
Kính gửi: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“Ngân Hàng”)
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Debit instruction | Chỉ thị ghi nợ

Please debit the following account | Đề nghị ghi nợ tài khoản dưới đây:
Account name
Tên tài khoản
Currency and Account number
Loại tiền tệ và Số tài khoản
Currency and Amount in ﬁgures
Loại tiền tệ và Số tiền bằng số
Currency and Amount in words
Loại tiền tệ và Số tiền bằng chữ
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Beneﬁciary Details | Thông tin người nhận tiền

We hereby agree the following beneﬁciary to withdraw and receive the abovementioned
amount of cash.
Chúng tôi đồng ý cho người có tên sau đây rút và nhận số tiền mặt đã nêu trên.
Full Name as
in ID/Passport
Họ và Tên trong
CMND/CCCD/
Hộ Chiếu

ID/Passport No.
Số CMND/
CCCD/Hộ Chiếu

Place of issue
Nơi cấp

Date of issue
Ngày cấp

Address
Địa chỉ

Specimen
Signature
Chữ ký mẫu

Purposes/Details of Withdrawal (Mục đích/Nội Dung Rút Tiền)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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Client’s Acknowledgment and Undertaking | Cam kết và xác nhận của Khách Hàng

In case of foreign currency cash withdrawal, we undertake to utilize funds in compliance with
Foreign Exchange Control and other related regulations of State Bank of Vietnam and be fully
responsible for this use.
Trong trường hợp rút Ngoại tệ tiền mặt, chúng tôi cam đoan sử dụng ngoại tệ theo đúng những
quy định về Quản lý Ngoại hối và các quy định có liên quan khác của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng này.
Signature of representatives of Account Holder and Chief Accountant with Company’s Seal
(as in Bank’s record)
Chữ ký đại diện hợp pháp của Chủ Tài Khoản và Kế Toán Trưởng với con dấu Công ty (đã đăng
ký với Ngân Hàng)

Full name | Họ và tên:
Title | Chức vụ:

Full name | Họ và tên:
Title | Chức vụ:

For bank use only | Phần dành cho Ngân Hàng
Processed by/ Thực hiện bởi

Checked by/ Kiểm tra bởi

Call Back Process/ Quy trình gọi lại

CASH OUT STATEMENT | BẢNG KÊ CÁC LOẠI TIỀN CHI
Currency
Loại tiền

Denomination
Mệnh giá

No. of pieces
Số tờ

Total
Tổng cộng

Acknowledgement of cash receipt
Ký nhận

Full name:
Họ và tên:

Amount
Số tiền

