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PHỤ LỤC ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA/ CHẤM DỨT PHONG TỎA TÀI KHOẢN THANH TOÁN 
CHUNG, TẠM KHÓA/CHẤM DỨT TẠM KHÓA TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

Đính kèm Giấy đề nghị đăng ký dịch vụ do Khách hàng ký ngày  (“Giấy đề nghị”) 

A. PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Bằng văn bản này, Chủ tài khoản đề nghị:

 Tạm khóa Tài khoản thanh toán 

a) Số tài khoản:

b) Số tiền tạm khóa:

(Bằng chữ:

c) Lý do:

d) Thời hạn tạm khóa:
Kể từ thời điểm VPBank xác nhận đã thực
hiện tạm khóa

 Cho đến hết ngày                  Hết thời hạn 
này, VPBank có quyền tự động chấm dứt 
tạm khóa Tài khoản thanh toán. 
 Cho đến khi VPBank nhận được Văn bản 
đề nghị chấm dứt tạm khóa của Chủ tài 
khoản.  
 Cho đến  

Chỉ dẫn thanh toán trong thời gian tài khoản bị 
tạm khóa (nếu có):  

 Phong tỏa Tài khoản thanh toán chung 

a) Số tài khoản:

b) Số tiền bị phong tỏa:

(Bằng chữ:

c) Lý do: Phát sinh tranh chấp về tài khoản
thanh toán chung giữa các chủ tài khoản

d) Có hiệu lực từ thời điểm VPBank xác nhận đã
thực hiện phong tỏa cho đến khi VPBank
nhận được Văn bản có nội dung đề nghị
chấm dứt phong tỏa được ký bởi tất cả các
Chủ tài khoản thanh toán chung trong đó
xác nhận tranh chấp Tài khoản thanh toán
chung đã được giải quyết.

e)  Chỉ dẫn thanh toán trong thời gian tài khoản
bị phong tỏa (nếu có):

 Chấm dứt tạm khóa Tài khoản thanh toán 
a) Số tài khoản:
b) Số tiền:

(Bằng chữ:

c) Lý do:
d) Thời điểm chấm dứt: Kể từ thời điểm VPBank

xác nhận đã thực hiện chấm dứt tạm khóa
này.

 Chấm dứt phong tỏa Tài khoản thanh toán 
chung 

a) Số tài khoản:
b) Số tiền:

(Bằng chữ:

c) Lý do: Các Chủ tài khoản xác nhận tranh
chấp Tài khoản thanh toán chung đã được
giải quyết.

d) Thời điểm chấm dứt: Kể từ thời điểm VPBank
xác nhận đã thực hiện chấm dứt phong tỏa
này.

B. PHẦN DÀNH CHO VPBANK
Vào hồi ……….h………., ngày …………………………., VPBank đã thực hiện ……………………………… Tài khoản thanh toán 
số ………………………………………………………theo đề nghị nêu trên của Khách hàng 
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