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Hội Sở chính 
Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: (84.24) 39288869      Fax: (84.24) 39288867 
Swift: VPBKVNVX      Website:www.vpbank.com.vn 

PHỤ LỤC ĐỀ NGHỊ ĐÓNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN/TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG 
KIÊM LỆNH CHI 

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

A. PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

1. Đề nghị VPBank đóng Tài khoản thanh toán/Tài khoản thanh toán chung có thông tin như dưới
đây:

- Tài khoản số:
- Tài khoản số:
- Tài khoản số:

2. Lý do đóng:
3. Đề nghị VPBank xử lý số dư trên Tài khoản thanh toán/Tài khoản thanh toán chung, chi tiết như
sau:
YÊU CẦU XỬ LÝ SỐ DƯ TRÊN TÀI KHOẢN 

Số tiền: Toàn bộ số tiền trên Tài khoản thanh toán sau khi trừ đi phí đóng tài khoản và các phí 
khác theo quy định của VPBank (nếu có) 

 Trường hợp số dư bằng ngoại tệ, Chúng tôi đề nghị VPBank chấp nhận mua toàn bộ số dư 
bằng ngoại tệ trên Tài khoản thanh toán của Chúng tôi với các điều kiện cụ thể như sau: 

 Ngày giao dịch:
 Ngày thanh toán:
 Loại hình giao dịch: Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay 
 Đồng tiền giao dịch: Đồng tiền trên Tài khoản thanh toán 
 Tỷ giá: Theo tỷ giá mua của VPBank 

 Lĩnh tiền mặt: Rút tiền mặt bằng séc hoặc giấy lĩnh tiền mặt theo quy định về rút tiền mặt của 
VPBank trong từng thời kỳ. 
 Chuyển khoản theo thông tin sau: 

 Người thụ hưởng:
 Địa chỉ:
 Số tài khoản:
 Tại ngân hàng :
 Nội dung thanh toán:
 Ngày, tháng, năm lệnh chi cho giá trị

thanh toán:
Phí đóng tài khoản và 
các phí khác theo quy 
định của VPBank: 

 Trừ vào số dư 
còn lại trước khi 
chuyển 

 Nộp tiền mặt  Trừ vào tài khoản thanh 
toán số  
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4. Số séc trắng còn lại chưa sử dụng (nếu có) và séc hỏng (nếu có) Chúng tôi hoàn trả lại VPBank
bao gồm:

STT Số lượng (tờ) Số seri séc Nguyên nhân nộp lại 

5. Các tờ séc trắng không nộp lại gồm:
STT Số lượng (tờ) Số seri séc Nguyên nhân nộp lại 

6. Chúng tôi cam kết:
- Chúng tôi cam kết việc bán ngoại tệ tuân thủ đúng mọi quy định về quản lý ngoại hối và

các quy định có liên quan của pháp luật. Nếu vi phạm, Chúng tôi xin tự chịu trách nhiệm
hoàn toàn trước pháp luật.

- Thanh toán tất cả các khoản phí và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định của
VPBank trước khi đóng Tài khoản thanh toán.

- Chịu mọi trách nhiệm về đề nghị đóng và chỉ dẫn số dư Tài khoản thanh toán nêu trên và
không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào đối với VPBank khi VPBank thực hiện
theo đề nghị của Chúng tôi.

- Chịu trách nhiệm về các thiệt hại xảy ra đối với các tờ séc không nộp lại VPBank do để
xảy ra sai sót hoặc để séc bị lợi dụng.

B. PHẦN DÀNH CHO VPBANK

Vào hồi ……h……, ngày ……….…………………………., VPBank đã thực hiện đóng Tài khoản thanh toán/Tài 
khoản thanh toán chung số ………………………………………… theo đề nghị nêu trên. 

 Phí đóng tài khoản: ……………………………………………………………………………..……………………… 

 Phí khác: …………………………………………………..…………………………………………..………………………… 

Tổng tiền phí:………………………………………………….……………………………………………………………… 

(Bằng chữ: ……………………………………………………..………………………………………………………………) 

 Số dư còn lại: ………………………………Trong đó tiền lãi KKH là: ……………………………….. 

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………..…………………) 

 Số lượng séc nhận (tờ):…………………………………………. Số Seri: ………………..………………… 

1

2

1

2


	Hội Sở chính
	Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	ĐT: (84.24) 39288869      Fax: (84.24) 39288867
	Swift: VPBKVNVX      Website:www.vpbank.com.vn

	XÓA: 
	IN: 
	LƯU: 
	ngày: 
	Tài khoản số: 
	Lý do đóng: 
	Tài khoản số-1: 
	Tài khoản số-2: 
	ngày giao dịch: 
	ngày thanh toán: 
	người thụ hưởng: 
	2: 
	số tài khoản: 
	tại ngân hàng: 
	nội dung thanh toán: 
	ngày giao dịch-1: 
	Tài khoản số-3: 
	Group4: Off
	Số lượng (tờ): 
	Số seri séc: 
	Nguyên nhân nộp lại: 
	Số lượng (tờ)-1: 
	Số seri séc-1: 
	Nguyên nhân nộp lại-1: 
	Số lượng (tờ)-2: 
	Số seri séc-2: 
	Nguyên nhân nộp lại-2: 
	Số lượng (tờ)-3: 
	Số seri séc-3: 
	Nguyên nhân nộp lại-3: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


