XÁC NHẬN NGUỒN GỐC TIỀN CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN VỐN
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
CONFIRMATION ON SOURCE OF FUND TO DIRECT INVESTMENT
CAPITAL ACCOUNT

Ngày/ Date: ……./…….../…………..
Tôi (chúng tôi) đề nghị ngân hàng Bank of India - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ghi có vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
của Tôi/chúng tôi theo các thông tin được nêu dưới đây. I (We) here by duly request Bank of India – Ho Chi Minh Branch to
credit to our Capital Account with the following instructions:
Khách hàng/ Customer: ………………………………………………………………………………………………...
Mã số khách hàng/ CIF No.: ……………………………………………………………………………………………
Địa chỉ/ Address: …………………………………………………………………………………………………….….
Số điện thoại liên lạc/ Phone no.: ………………………………………………………………………………….…...
Tôi/Chúng tôi xác nhận số tiền/ We hereby certify that the amount of: ………………………………………………..
Bằng chữ/In words: …………………………………………………………………......................................................
Góp vốn theo vốn điều lệ đăng ký/ Capital Contribution as per registered charter capital
Vốn vay nước ngoài trung/dài hạn / Overseas Medium/Long-term loan
Vốn vay nước ngoài ngắn hạn/ Overseas Short-term loan
Mục đích khác (cụ thể) /Other (specify):
Được ghi có vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp số/ Being credited to our dedicated direct investment capital account number:
………………………………………………………………………………………………………………….
Tôi/Chúng tôi cam kết khoản tiền được chuyển trên đây tuân thủ các quy định về quản lí ngoại hối và phòng chống rửa tiền
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bank of India - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm với cam kết này và sẽ xuất trình cho Ngân hàng mọi chứng từ có liên quan khi được yêu cầu. I/We undertake that this
fund is transferred in compliance with all regulations on foreign exchange control & anti-money laundering of the State Bank
of Vietnam and the Bank of India Ho Chi Minh Branch. We bear full responsibilities for this confirmation and commit to
submit all relevant documents to the Bank (if required).
Người đại diện pháp luật ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu)
Account signature’s full name and signature (stamp)

Họ tên/ Full name: …………………………………………..
Chức vụ/ Title: ………………………………………….
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