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Ngày/Date
Thông tin Doanh Nghiệp Customer Details
Tài khoản khách hàng *
Custome Number *
mã số doanh nghiệp *
Business Registration Number *
Tên Doanh Nghiệp *
Name of Company *
Tên Doanh Nghiệp 
Name of Company 
Loại yêu cầu *
Request Type *
Loại yêu cầu phụ *
Sub Request Type *
Đặt tiền gửi có kỳ hạn Term Deposit Placement
Theo nội dung đã trao đổi với HSBC, chúng tôi muốn chỉ thị về việc đặt TGCKH tại HSBC như sau
Further to our discussion with HSBC,we would like to instruct the placement of TMD at HSBC as follows
Đồng tiền Tiền gửi có kỳ hạn *
Deposit Currency *
Ngày gửi tiền *
Opening Date *
Lãi suất cố định *
Fixed Interest Rate *
Số tiền Tiền gửi có kỳ hạn *
Deposit Amount *
Kỳ hạn *
Term *
số tài khoản ghi nợ *
Debit Account *
% pa
Đáo hạn ngày
New maturity date
Chỉ thị đáo hạn Maturity Instruction
Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng khoản TGCKH nêu trên sẽ phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện sau
We acknowledge and agree that the above TMD shall be subject to the following terms and conditions
Nhận lãi hàng tháng, nhận gốc và lãi còn lại (nếu có) cuối kỳ, ghi có tài khoản chúng tôi số
Receive interest monthly, principle and remaining interest (if any) on maturity date, credit to our account number
Tái gửi cả tiền gốc và lãi cho một kỳ hạn mới/ngày đáo hạn
Renew principal plus interest on maturity date  
Kỳ hạn
New Tenor
Đáo hạn ngày
New maturity date
Rút lãi vào ngày đáo hạn và tái gửi tiền gốc cho một kỳ hạn mới
Withdraw interest on maturity date and renew principal
Trả lãi vào tài khoản số…
Repay Interest to a/c no 
Tái gửi tiền gốc: Kỳ hạn mới
Renew Principal : New Term
Tái gửi tiền gốc: Đáo hạn ngày
Renew Principal: New maturity date
Chuyển cả tiền gốc và lãi vào tài khoản
Repay principal and interest to our account number
Ghi có vào số tài khoản số…
Credit to our account number
Chuyển cả gốc và lãi qua ngân hàng khác
Repay principal and interest to other bank
Tên ngân hàng khác
Other Bank Name 
Số tài khoản ngân hàng khác
Other Bank a/c no
Các Điều Khoản và Điều Terms & Conditions
1.         Trường hợp chấm dứt khoản TGCKH trước ngày đáo hạn, khoản TGCKH sẽ được áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp mà HSBC áp dụng tại thời điểm chấm dứt.
         In the event of a termination of the TMD before its maturity date, such TMD shall be applied the lowest demand deposit interest rate as applied by the HSBC at the time of termination.
2.    Chỉ thị này được điều chỉnh bởi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung Đối Với Tiền Gửi Có Kỳ Hạn áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp của HSBC như được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm.
      This Instruction shall be subjects of HSBC’s General Terms and Conditions for Term Deposits applicable for customers being entities, as amended, supplemented or replaced from time to time.
3.    Chỉ Thị này chỉ được xem xét nếu HSBC nhận được trước giờ ngưng giao dịch (cut off time) trong cùng ngày với Chỉ Thị này.
       This Instruction shall only be considered if being received by HSBC prior to the cut off time of the same date of this Instruction.
Chữ ký Người Được Ủy Quyền và dấu của Doanh Nghiệp
The Company’s Authorised Signatory and Stamp 
(Chữ ký điện tử không được áp dụng)
(e-Signature is not applied)
Chữ ký Người Được Ủy Quyền và dấu của HSBC
HSBC’s Authorised Signatory and HSBC's Stamp
S.V.
S.V.
Tên
Name 
Chức vụ
Position 
Tên
Name 
Chức vụ
Position 
Thông Tin tài Khoản và Hướng dẫn rút tiền
Account Information & Withdrawal Instructions
Số tài khoản tiền gửi tiết kiệm *
TMD Reference no *
Ngày đóng hiệu lực *
Effective closing Date *
Số dư tài khoản sau khi trừ đi chi phí (nếu có)
The Balance less charges (if any) is to be (Any One to be selected)
Sử dụng để mở một tài khoản mới
Used to open a new
Tên tài khoản
Account's Name(s)
Tên tài khoản
Account's Name(s)
Tên tài khoản
Account's Name(s)
Ghi có vào tài khoản
Credit to A/C
Số tài khoản 
Account No
Tên tài khoản
Account's Name
Tên tài khoản
Account's Name(s)
Chuyển đến ngân hàng sau đây, bằng *Điện Chuyển Tiền 
Transferred to the bank below, by *Telegraphic Transfer
Tên ngân hàng
Bank Name
Số tài khoản
Account No.
Chi nhánh
Bank branch
Mã Swift 
Swift code
Tên tài khoản
Account’s name
Tiền tệ
Currency
Tên tài khoản
Account's Name(s)
Tiền tệ
Currency
Rút ra bằng tiền mặt 
Draw in Cash
Họ tên người lĩnh tiền mặt 
Recipient Name
Số CMND Số 
ID No.
Ngày cấp 
Issued on
Nơi cấp 
Issued by
Other instructions
(In case the organization has capital account at any bank in Vietnam, when closing the organization’s current account(s) at the Bank, I/We instruct the Bank to transfer such outstanding amount to the following before transferring such amount overseas)
Currency
Bank Name
Capital account no.
Lý do đóng tài khoản
Reason For Account Closing
Không hài lòng với dịch vụ của Ngân Hàng
Not satisfied with the Bank's services
Chuyển sang ngân hàng khác
Transfer account to other bank
Không được cấp đủ mức tín dụng
Insufficient credit limit
Công ty giải thể
Company dissolved
Được ngân hàng khác cấp tín dụng ưu đãi hơn
Obtained more favorable finance from other financial institution
Các lý do khác (Xin ghi rõ) 
Others (Please specify)
Internal Bank Note (For Bank Use Only)
Please tick and complete as appropriate
Unpresented Cheque(s)
Yes
No
Instructions
Remarks
Unpresented Sales Transactions
Instructions
Unused Cheques enclose
Cheque No's from
To
Standing Instruction(s)
Cancel with immediate effect
Transfer to Account
Ngày / Date
S.V.
Họ tên, Chữ ký và con dấu (nếu thích hợp)
Full name, Signature(s) and stamp (if applicable)
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