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

 

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - PHÒNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

Ngày ......................... chúng tôi có chuyển lệnh trên dịch vụ ACB Online với nội dung chi tiết như sau: 

 

1. Thông tin đơn vị chuyển tiền 

      Tên đơn vị chuyển tiền: .............................................................................................................................. 

      Tài khoản đơn vị chuyển tiền: .................................................................................................................... 

2. Thông tin đơn vị nhận tiền 

- Tên đơn vị nhận tiền: .......................................................................................................................................... 

- Nhận bằng: 

  CMND/ 

Hộ chiếu 

 

Số CMND/Hộ chiếu: .................................................................................................................. 

Ngày cấp: .................................... Nơi cấp: ................................................................................. 

Ngày hết hiệu lực (Hộ chiếu): .................................................................................. ................. 

Quốc tịch (Hộ chiếu):............................................................................................... ................... 

Tại ngân hàng: ........................................................................................................... ................. 

Chi nhánh: .................................................................................................................. ................ 

  Tài khoản Số tài khoản đơn vị nhận tiền: ................................................................................... ................. 

Tại ngân hàng: ........................................................................................................... ................. 

Chi nhánh: ............................................................................................................... ................... 

- Số tiền: ................................................................................................................................................................ 

- Bằng chữ: ............................................................................................................................................................ 

- Nội dung: ............................................................................................................................................................ 

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

Nay đề nghị Ngân hàng Á Châu tu chỉnh lệnh chuyển tiền của chúng tôi theo các chi tiết sau: 

- Tên đơn vị nhận tiền: .......................................................................................................................................... 

- Nhận bằng: 

  CMND/ 

Hộ chiếu 

 

Số CMND/Hộ chiếu: ................................................................................................................... 

Ngày cấp: .................................... Nơi cấp: ................................................................................. 

Ngày hết hiệu lực (Hộ chiếu): .................................................................................. .................. 

Quốc tịch (Hộ chiếu):............................................................................................... ................... 

Tại ngân hàng: ........................................................................................................... ................. 

Chi nhánh: .................................................................................................................. ................ 

  Tài khoản  Số tài khoản đơn vị nhận tiền: ..................................................................................................... 

Tại ngân hàng: ............................................................................................................................. 

Chi nhánh: ................................................................................................................................... 

- Nội dung chuyển tiền: .......................................................................................................................................... 

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

Lý do tu chỉnh: .................................................................................................................................................... 

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

 

 GIẤY ĐỀ NGHỊ  

TU CHỈNH LỆNH CHUYỂN TIỀN ONLINE 
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Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về nội dung điều chỉnh và mọi khoản phí phát sinh liên quan đến việc tu 

chỉnh lệnh chuyển tiền này. Chúng tôi ủy quyền cho Ngân hàng Á Châu được phép tự động ghi nợ tài khoản 

của chúng tôi số ............................... tại Quý Ngân hàng để thu các khoản phí nói trên. 

                            ........................., ngày…… tháng…… năm…………… 

Xác nhận của đối tác              Chủ tài khoản   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ngày…… tháng…… năm…………… 

XÁC NHẬN CỦA ACB 

Người tiếp nhận (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

………………………………………… 

 

 

(Đ/v trường hợp khách hàng đề nghị 

điều chỉnh nội dung) 

 

TTDV Khách hàng 24/7:  1900 54 54 86  - (08) 38 247 247 - 1800 577 775 (miễn phí – dành cho KH ưu tiên)  


