CT/2017-03/MBGD
Liên 1 (For Bank)

YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN
REMITTANCE APPLICATION FORM

Ngày GD (Date): ......................................................................
Số GD (Ref No.): .......................................................................

Bên chuyển

Loại tiền

(Account Name)

(Currency)

Số tài khoản
(Account No.)

Tại LienVietPostBank
CN/PGD (With bank)

Tỉnh/TP

VND

EUR

USD

Khác ......

Phí trong (Including)

(Prov., City)

(Other)

Phí ngoài (Excluding)

Bên nhận
(Receiver)

Số tiền bằng số (Amount in numbers)

 Số tài khoản
(Account No.)

 CMND/HC/CCCD
(ID/PP/CI No.)

Cấp ngày

(Date of issue)

Số tiền bằng chữ (Amount in words)

Tại

(Place of issue)

Tại Ngân hàng
(With bank)

Chi nhánh

Tỉnh/TP

(Branch)

(Prov., City)

Nội dung (Details)

Đơn vị trả tiền (Payer)
Kế toán trưởng
(Chief Accountant)

Phần dành cho ngân hàng (For bank use only)

Ngày lập*(Date of issue) ..............................
Chủ tài khoản (A/C holder's signature)/
Người đại diện hợp pháp
(Legal Rep’s signature & stamp)

*Lưu ý: Chỉ điền “Ngày lập” trong trường hợp “Ngày lập” khác “Ngày GD”.

Giao dịch viên
(Teller)

Kiểm soát
(Supervisor)

Phê duyệt
(Approver)

CT/2017-03/MBGD
Liên 2 (For Customer)

YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN
REMITTANCE APPLICATION FORM

Ngày GD (Date): ......................................................................
Số GD (Ref No.): .......................................................................

Bên chuyển

Loại tiền

(Account Name)

(Currency)

Số tài khoản
(Account No.)

Tại LienVietPostBank
CN/PGD (With bank)

Tỉnh/TP

VND

EUR

USD

Khác ......

Phí trong (Including)

(Prov., City)

(Other)

Phí ngoài (Excluding)

Bên nhận
(Receiver)

Số tiền bằng số (Amount in numbers)

 Số tài khoản
(Account No.)

 CMND/HC/CCCD
(ID/PP/CI No.)

Cấp ngày

(Date of issue)

Số tiền bằng chữ (Amount in words)

Tại

(Place of issue)

Tại Ngân hàng
(With bank)

Chi nhánh

Tỉnh/TP

(Branch)

(Prov., City)

Nội dung (Details)

Đơn vị trả tiền (Payer)
Kế toán trưởng
(Chief Accountant)

Phần dành cho ngân hàng (For bank use only)

Ngày lập*(Date of issue) ..............................
Chủ tài khoản (A/C holder's signature)/
Người đại diện hợp pháp
(Legal Rep’s signature & stamp)

*Lưu ý: Chỉ điền “Ngày lập” trong trường hợp “Ngày lập” khác “Ngày GD”.

Giao dịch viên
(Teller)

Kiểm soát
(Supervisor)

Phê duyệt
(Approver)

