CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày ........... tháng..........năm 2008

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỦY THÔNG BÁO MẤT THẺ TIẾT KIỆM
Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - .......................... (ACB)
Tôi tên: ...................................................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số:......................................Ngày cấp:.....................Nơi cấp:......................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................................................
Là chủ sở hữu của thẻ tiết kiệm số:....................................... Ngày gửi..................................................
Số tiền: ....................................................................................................................................................
Đã báo mất Thẻ tiết kiệm nêu trên theo Giấy báo mất thẻ tiết kiệm ngày ................. (sau đây gọi là Giấy
báo mất); Ngày đến hạn rút tiền:.....................................
Nay tôi xin thông báo đến Quý Ngân hàng về việc tôi đã tìm được Thẻ tiết kiệm nêu trên
Bằng văn bản này tôi đề nghị:
– Được tiếp tục sử dụng Thẻ tiết kiệm nói trên theo quy định của pháp luật và của ACB;
– Hủy hiệu lực của Giấy báo mất ngày .............................................................................;
Đối với Giấy báo mất ngày..............................., tôi:

□
□

Giao nộp lại Giấy báo mất cho ACB

–
–

Chưa sử dụng Thẻ tiết kiệm và Giấy báo mất nêu trên vào bất kỳ mục đích nào khác;
Chịu mọi trách nhiệm về các tranh chấp (nếu có) liên quan đến Giấy báo mất trong trường hợp
không nộp lại Giấy báo mất cho ACB;

–

Chịu trách nhiệm về những nội dung trong Giấy đề nghị này và không có bất kỳ khiếu nại nào đối
với ACB về sau.
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký tên)

Không giao nộp lại Giấy báo mất cho ACB. Lý do:..........................................................................
Tôi cam kết :

Họ và tên:.............................................
XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - .......................................
1. Nhận Giấy đề nghị hủy thông báo mất Thẻ tiết kiệm của khách hàng:............................ vào
lúc...........giờ........... ngày ............................và đồng ý:

–
–

Hủy hiệu lực của Giấy báo mất ngày ..........................................................;

□
□

Đã thu lại Giấy báo mất;

Khách hàng ............................................được tiếp tục sử dụng Thẻ tiết kiệm nói trên theo quy định
của pháp luật và của ACB.
2. Đối với Giấy báo mất Thẻ tiết kiệm ngày ....................:

Không thu lại Giấy báo mất. Lý do:.......................................................................................................
Đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu - ..............................
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ)
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