GIẤY ĐỀ NGHỊ
CHUYỂN LÃI THẺ TIẾT KIỆM TỰ ĐỘNG
REQUEST FOR AUTOMATIC TRANSFER OF INTEREST INCOME 1
.....................................................................................................................

Họ tên khách hàng/
Full name of the Customer

Địa chỉ/ Address : ...................
...............................................................
CMND/ Hộ chiếu/ ID/PP No.:

Điện thoại/ Tel : .........................

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

Đề nghị Ngân hàng Á Châu chuyển khoản tự động tiền lãi từ các Thẻ tiết kiệm sau đây:
hereby request ACB to auto-transfer the interests income from Time Deposit Accounts detailed below:
STT/ No.

Số tài khoản/ Account No.

Số tiền/ Deposit Amount

Vào tài khoản tiền gửi thanh toán của tôi/chúng tôi số: ................................................................................
To my/our Current Account No.:
Theo định kỳ như sau/By the following period:
 Khi đáo hạn các Thẻ tiết kiệm nêu trên (On the maturity of the above mentioned Time Deposit Accounts)
 Khi đến kỳ lĩnh lãi các Thẻ tiết kiệm nêu trên (On the interest payment schedule of the above mentioned Time
Deposit Accounts).
Tôi/chúng tôi cam kết (I/We undertake to):
-

Chấp thuận các quy định, điều kiện gửi tiết kiệm và thể lệ của các sản phẩm tiết kiệm của ACB (accept
all regulations, terms and conditions and provisions for different time deposit products set by ACB);
Đồng ý với tất cả các khoản phí theo quy định của ACB (nếu có) (agree with all related fee scheme (if any)
in accordance with ACB’s regulations);

-

Không có bất kỳ khiếu nại nào đối với ACB liên quan đến việc chuyển tiền lãi tự động theo yêu cầu của
tôi/chúng tôi (not complaint anything against ACB relating to the auto-transfer of interest income at my/our request).
................, Ngày/Date ...... / ....... / .......
Người đề nghị/ Requester
(Ký & ghi rõ họ tên/ Signature and Fullname)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG/BANK USE ONLY
Nhân viên dịch vụ khách hàng

Kiểm soát viên

Customer service officer

Supervisor
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This English -language version has been prepared as a translation of the Vietnamese-language version and any discrepancy
between the two versions will be considered an error of translation and resolved by reference to the original Vietnameselanguage version.
QF – A.02/TG – 02.10 Trung Taâm Dòch Vuï Khaùch Haøng 24/7: 1900 54 54 86 - (08) 38 247 247 - 1800 577 775 (mieãn phí – daønh cho KH öu tieân)
Callcenter 24/7 : 1900 54 54 86 - (08) 38 247 247 - 1800 577 775 (Toll free – Premier Customer Only)

