MB-HĐV.GDTQ.03

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/INDIVIDUAL CUSTOMER
Mã Khách hàng/Customer ID
Ngày hiệu lực/Effective date

GIẤY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

CUSTOMER INFORMATION FORM
Thông tin khách hàng/Customer Information
Họ và tên/Full name:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CCCD/CMND/Hộ chiếu/ID/Passport:………………………………Ngày cấp/Date of issue:……………………….. Nơi cấp/Place of issue:…………………
Ngày sinh/Date of birth:…………………………………… Giới tính/Gender:

▢ Nam/Male

Tình trạng hôn nhân/Married status:

▢ Độc thân/Single

▢ Đã lập gia đình/Married

Quốc tịch/Nationlity:

▢ Hoa Kỳ (US)

▢ Khác/Other

▢Việt Nam (Vietnam)

▢ Nữ/Female
▢ Khác/Other

▢ Không quốc tịch (Non-Nationlity)

Số thị thực/Thẻ tạm trú/Visa/Temporary card No:……………………Cấp bởi/Issue by………………Từ ngày/Form:…………. đến ngày/To:………………...
Tình trạng cư trú/Residence

▢ Cư trú/Resident

▢ Không cư trú/Non resident

Địa chỉ thường trú/Permanent address:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên lạc/Current address:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại nhà/Home phone:……………………………………………Điện thoaị di động/Mobile:…………………………………………………………………..
Thư điện tử/Email:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp, chức vụ /Occupation, Position:……………………………………………………………………………………………………………………………
Tên cơ quan/Company name:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ cơ quan/Company address:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thông tin bổ sung cho mục đích tuân thủ FATCA/Additional information for FATCA purpose
▢ Là công dân Mỹ/có thẻ xanh/đối tượng cư trú Mỹ (nếu có, xin vui lòng điền mẫu W-9). Mã số thuế Mỹ:_________________________

U.S citizen/US green card holder/resident alien (if any, please complete form W9). TIN number:________________________________
▢ Có dấu hiệu Mỹ (nơi sinh tại Mỹ / địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại liên lạc tại Mỹ / lệnh định kỳ chuyển tiền vào một tài khoản mở tại Mỹ

hay chuyển khoản từ một địa chỉ tại Mỹ / giấy ủy quyền còn hiệu lực cho người có địa chỉ ở Mỹ / địa chỉ nhờ giữ hộ thư cá nhân tại Mỹ) (nếu
có, xin vui lòng điền mẫu W8-BEN).

With U.S indicia (born in U.S / Current U.S mailing or U.S phone number / Standing instructions to transfer funds to or receive from an
account maintained in the US / Granted Power of Attorney with a U.S address / U.S care of hold mail address) (if any, please complete form
W-8BEN).
▢ Tôi không có những trạng thái nêu trên, nhưng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo với Vietbank trong vòng 30 ngày kể từ khi tôi có sự thay đổi

trạng thái (nếu có).

I am not a person subject to FATCA. And I hereby commit to notify Vietbank any changes to this information within 30 days upon any
changes.
Thông Tin Người Đại Diện/Người Giám Hộ/Legal Representative's information
Họ và tên/Full name:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CCCD/CMND/Hộ chiếu/ID/Passport:…………………………….Mã khách hàng/CIF:…………………………..Mối quan hệ/Relationship:…………
Điện thoaị di động/Mobile:………………………………..Thư điện tử/Email:………………………………………………………………………………
Tôi cam kết các thông tin trên là đầy đủ, chính xác, đúng sự thật và phù hợp với các quy định pháp luật./I hereby certify all the above

information is full, precise, true and in consistent with the related provisions of laws.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với pháp luật, với bên thứ ba và miễn trừ trách nhiệm của Vietbank bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên
quan đến tính xác thực của các thông tin mà tôi cung cấp./I shall bear full responsibility before the law, the third party and disclaim all of

liability of Vietbank in any dispute arising or relating to the authenticity of the information that I provided.
Tôi đề nghị Vietbank sử dụng thông tin trên cho tất cả các giao dịch của tôi tại Vietbank./I hereby authorize and permit Vietbank to use the

above information for all of my transactions at Vietbank.
MẪU CHỮ KÝ CHỦ TÀI KHOẢN/ SPECIMENT SIGNATURE

MB-HĐV.GDTQ.03
Chữ ký 1/Signature 1

Chữ ký 2/Signature confirmation

(Ký, họ tên/Signature & Full name)

(Ký, họ tên/Signature & Full name)

PHẦN DÀNH CHO VIETBANK/ FOR VIETBANK USE ONLY
Chi nhánh/PGD/Vietbank Unit:……………………………………………

…………….ngày/date……../………./…………

Giao dịch viên/Teller
Ký, họ tên/Signature & Fullname

Duyệt chấp nhận/Approval
Ký, họ tên/Signature & Fullname

Ngày/Date:……………….

Ngày/Date:……………….

