REQUEST FOR AMENDMENT/CANCELLATION OF PAYMENT ORDER
PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI/HỦY LỆNH CHUYỂN TIỀN

To:

Cash Management Operations - Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd

Kính gửi:

Trung tâm thanh toán - Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt nam)

We (fill name)

refer to our payment for (CCY & amount)
dated (dd/mm/yyyy) ___ /___ /______ favoring (beneficiary's name as already appeared in

VND
original instructions):
Chúng tôi (xin điền tên)

căn cứ lệnh chuyển tiền (xin điền loại tiền &
ngày (ngày/tháng/năm) ___/___
__ ___ /______
____ cho người thụ hưởng (điền thông tin

số tiền) VND

người thụ hưởng trong lệnh chuyển tiền gốc):
We hereby request the Bank to make the following amendment to the above - mentioned payment:
Chúng tôi đề nghị Ngân hàng điều chỉnh các nội dung sau trong lệnh chuyển tiền:
Please tick
(Xin mời
chọn)

Correct Details
(Chi tiết chỉnh sửa)

Field of Amendment
(Danh mục sửa đổi)
Beneficiary’s name
Tên người thụ hưởng
Beneficiary’s account number
Số tài khoản người thụ hưởng
Beneficiary’s banker
Ngân hàng hưởng
Details of payment
Nội dung thanh toán
Details of charge
Chi tiết về phí
Other (please specify)
Nội dung khác
We would like to cancel the payment. Please
treat the remittance application null
Chúng tôi muốn hủy lệnh chuyển tiền

Any charges relating to this request should be charged to our account number

at Standard Chartered

Bank (Vietnam) Limited
của chúng tôi tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered

Đề nghị Ngân hàng trích nợ tài khoản số
(Việt Nam) để trả phí cho những chỉnh sửa lệnh chuyển tiền này.
Thank you,
Xin Cảm ơn,
Authorised Signature (s)/Chữ ký ủy quyền:

For the Bank use only/Dành cho ngân hàng:

Sig ver/Xác thực chữ ký:

Processed by/Xử lý bởi:

Signature & Stamp/Ký tên & đóng dấu
Date/Ngày: __/__/____

Checked by/Kiểm soát bởi:
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