GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA NGOẠI TỆ (CÁ NHÂN)
APPLICATION FORM FOR BUYING FOREIGN CURRENCY (INDIVIDUAL)

Ngày/ Date: ……./…….../…………..

Phần dành cho Ngân hàng / For Bank use only
Customer ID:
Account No.:

Tôi/ Chúng tôi đề nghị Bank of India Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh bán ngoại tệ cho tôi/ chúng tôi với các thông tin sau:
I/We request the Bank of India, Ho Chi Minh City Branch to buy foreign currency with the following information:
THÔNG TIN NGƯỜI MUA / ACCOUNT DETAILS
Tên cá nhân/ Individual name
Mã số khách hàng/CIF No.
Số CMND/Hộ chiếu
ID/Passport No.
Địa chỉ thường trú
Permanent address

Ngày cấp
Date of issue

Nơi cấp
Place of issue

NỘI DUNG GIAO DỊCH/ TRANSACTION DETAILS
Phương thức thanh toán
Payment method

 Trích nợ tài khoản số: ...............................................................................
Debit A/C No.:

 Nộp tiền mặt
By cash deposit

 Ghi có tài khoản số: ..................................................................................
Credit A/C No.:

 Nhận tiền mặt
By cash withdrawal

Số tiền/ Amount

Loại tiền/ Currency

Bằng chữ/ In words
Tỉ giá áp dụng/ Exchange rate
MỤC ĐÍCH MUA/ PURPOSE
 Đi du học/ Overseas Study
 Chữa bệnh nước ngoài/ Medical healthcare
 Công tác nước ngoài/ Overseas business trip
 Phí và lệ phí/ Fees and charges
 Trợ cấp cho người thân ở nước ngoài
Grant provided for relatives living overseas
 Thừa kế/ Inheritance

 Thăm viếng, du lịch nước ngoài
Travel to visit family and friends and tourism overseas
 Định cư/ Residence
 Theo Giấy phép NHNN/ As State bank license
 Mở tài khoản ngoại tệ/ Foreign currency account opening
 Khác (cụ thể)/ Other (specify): ....................................................
.........................................................................................................
Tôi/ Chúng tôi cam kết sử dụng số ngoại tệ được mua theo quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng.
I/ We undertake to use this foreign currency in accordance with State Bank of Vietnam’s foreign exchange control and other related
regulations and be fully responsible this use.
Đồng chủ tài khoản ký và ghi rõ họ tên (nếu có)
Chủ tài khoản ký và ghi rõ họ tên
Joint Account Holder’s full name, signature (if any)
Account Holder’s full name, signature

Dành cho Ngân hàng/ For Bank use only
Received by
Checked by

Amount:
Exchange rate:
Effective date:

Form Deposit 10

Approved by

