Additional Account Opening Application Form (Vietnam)
Đề Nghị Mở Tài Khoản Bổ Sung (Việt Nam)







Please use BLOCK LETTERS to complete this form
Any field marked with an “ ” must be completed
Leave boxes blank if they do not apply to you
If you make a mistake, please print a fresh page
Please keep a copy of this form together with the r elevant terms
and conditions for your record

*

Cách điền mẫu đơn này






Vui lòng viết CHỮ IN HOA
Bất kỳ trường nào có đánh dấu “ ” là bắt buộc phải điền thông tin
Để trống phần không áp dụng
Nếu điền sai, vui lòng in trang mới
Vui lòng giữ một bản sao của Đơn đề nghị này cùng với các điều
khoản và điều kiện liên quan

*

Applicant’s Particulars
Thông Tin Chi Tiết Về Tổ Chức Mở Tài Khoản
Name * (Insert FULL legal name)
Tên * (Điền đầy đủ tên pháp lý)
Existing Account Number
Số (các) Tài Khoản Hiện Hữu

Account Type *
Loại Tài Khoản *

or

|
Existing Straight2Bank Group ID
(If applicable)
Mã nhóm Straight2Bank (Nếu có)

|
Currency *
Loại Tiền Tệ *

f
Account Title (leave Blank if
same as that of Legal Name)
Tên Tài Khoản (Để trống
nếu là tên pháp lý)

S2B Signing Matrix apply to Cash Initiation
only (e.g A+A- unlimited,
A+B<= 50K or
C+C<=10K)
Thẩm quyền xét duyệt
trên S2B - chỉ áp dụng
cho Giao dịch Tiền mặt
(ví dụ. A+A= không hạn
mức, A+B<=50K hoặc
C+C<=10k)

|
For Bank Use Only
Phần Dành Riêng Cho Ngân Hàng
Acc. No.
Số Tài Khoản

Prd. Code
Mã số của
sản phẩm

Note: Effective Date of using the account will be informed by the bank via Account Opening Confirmation
Lưu ý: Ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản sẽ được Ngân Hàng thông báo trong Xác Nhận Mở Tài Khoản
By ticking this box, the Applicant confirms that it has read, understood and undertakes to adhere to the terms and conditions provided in the Bank’s documents regarding
Important Information On Opening And Use Of Current Account and/or Important Information On Opening And Use Of Capital Account (available in the Bank’s website at
https://www.sc.com/vn/business-banking-sme/sme-tc/en/).
Bằng việc đánh dấu vào ô này, Tổ Chức Mở Tài Khoản xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và cam kết sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các tài liệu của Ngân Hàng
về Những Thông Tin Quan Trọng Về Việc Mở Và Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán và/hoặc Những Thông Tin Quan Trọng Về Việc Mở Và Sử Dụng Tài Khoản Vốn (được
đăng trên trang web của Ngân Hàng tại https://www.sc.com/vn/business-banking-sme/sme-tc/vn/).
- Signing matrix (not including S2B signing matrix) / Hạn mức duyệt lệnh ( không sử dụng cho hạn mức duyệt lệnh trên S2B)
The same as existing accounts
(Tương tự những tài khoản hiện có)
Different from existing accounts, please specify:
(Khác với những tài khoản hiện có, vui lòng ghi rõ)

Account(s) Preferences
(Các) Dịch Vụ Khác Liên Quan Đến Tài Khoản
Chequebook Required *
Yêu câu sổ séc *

No
Không

© Copyright 2016 Standard Chartered Bank. All rights reserved.
Tuyên Bố Của Tổ Chức Mở Tài Khoản

Yes. Refer to chequebook requests attached to this Account Opening Application form
Có. Vui lòng xem đơn yêu cầu cấp sổ séc đính kèm theo Đơn Đề Nghị Mở Tài khoản này.
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Account Opening Agreement
Thỏa Thuận Mở Tài Khoản
In requesting the Bank to open afore mentioned account(s), we confirm that this (these) new account(s) shall be subject to the same terms and conditions in any respects
including but not limited to Approving and Authorized signatories, mode of signing, call back limit, Letter of Indemnity and its limit, other general account terms and country
supplement, as well as Account Opening Application Form and its additional application form(s) if any), applied to our existing account(s) with the Bank.
Khi yêu cầu Ngân Hàng mở thêm (các) tài khoản nêu trên, chúng tôi xác nhận rằng (các) tài khoản mới này cũng được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện áp dụng
cho (các) tài khoản hiện hữu của chúng tôi mở tại Ngân Hàng trên mọi phương diện, bao gồm nhưng không giới hạn ở Danh sách những người ký hữu quyền đối với việc
điều hành và sử dụng tài khoản, phương thức giao kết, hạn mức gọi lại, Thư Cam Kết Bồi Hoàn và hạn mức bồi hoàn, các điều khoản và điều kiện chung và các quy định
bổ sung của quốc gia, cũng như các Đề Nghị Mở Tài Khoản và Đề Nghị Mở Tài Khoản Bổ Sung trước đây (nếu có).
Declaration
Tuyên Bố Của Tổ Chức Mở Tài Khoản
The information provided in this form and in any other document(s) provided to the Bank is true, accurate and complete and We are fully responsible to the law with such
information. The Bank may decline Our application at its sole discretion and to the fullest extent permitted by applicable laws and regulations.
In case of opening special type(s) of account that the laws of Vietnam allow to open at only one eligible credit institution (i.e. DICA or IICA etc.), we hereby undertakes that
we have not opened any such account(s) at any other bank(s) as of today OR we will submit evidence proving that such account(s) previously maintained at other bank(s)
have been closed on or before the first transaction is made via this type of account at the Bank is processed.
Chúng tôi cam đoan rằng các thông tin do Chúng tôi cung cấp trong mẫu đơn này và trong (các) tài liệu chứng minh mà Chúng tôi gửi cho Ngân Hàng là trung thực, chính xác
và đầy đủ và Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các cam đoan này. Chúng tôi xác nhận rằng Ngân Hàng có thể từ chối đơn của Chúng tôi theo toàn
quyền quyết định của Ngân Hàng và theo quy định pháp luật hiện hành.

Khi mở một loại tài khoản đặc thù mà pháp luật Việt Nam chỉ cho phép được mở tại một ngân hàng được phép (VD như tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tài khoản vốn đầu tư gián
tiếp…) chúng tôi bằng văn bản này cam đoan rằng chúng tôi chưa mở loại tài khoản đó tại bất kỳ ngân hàng nào khác tính đến thời điểm hiện tại, HOẶC chúng tôi cam kết sẽ
nộp giấy tờ chứng minh tài khoản cùng loại trước đây đã mở tại ngân hàng khác đã được đóng không muộn hơn ngày chúng tôi thực hiện giao dịch đầu tiên qua tài khoản cùng
loại mở tại Ngân Hàng.

Applicant’s Representative *
Đại diện của Tổ Chức Mở Tài Khoản*
(Signature and Seal/Ký tên và đóng dấu)

Name *
Họ Tên *
Date *
Ngày *

|
|
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S.V.

Application’s Representative
Ðại diện của Tổ Chức Mở Tài Khoản
(Signature/Ký tên)

Name
Họ Tên
Date
Ngày

S.V.

|
|
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