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ỦY NHIỆM SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU HÀNH TÀI KHOẢN VÀ CÁC DỊCH VỤ/ TIỆN ÍCH NGÂN HÀNG (“ỦY NHIỆM”)
MANDATE FOR ACCOUNT USE AND OPERATION AND BANKING SERVICES/ FACILITIES (the “MANDATE”)
Kính gửi:          Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân Hàng”)
To:                  HSBC Bank (Vietnam) Ltd. (the “Bank”)
                                   (“Chủ Tài Khoản”)/ (the “Account Holder”)
Vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây. Biểu mẫu sẽ được tạo dựa vào câu trả lời của Quý khách/
Please answer the below questions. The form will be generated based on your selection.
Quý khách có phải khách hàng hiện tại của Ngân Hàng không?/ Are you existing customer of the Bank?
-
Quý khách có phải là Công ty thành lập ở nước ngoài không?/ Are you a foreign incorporated entity? 
Quý khách có phải là một tổ chức không có tư cách pháp nhân không (ví dụ: Văn phòng Đại diện, Chi nhánh, Văn phòng Điều hành, v.v.)?/ Are you a non-legal entity (e.g. Representative Office, Branch, Executive Office, etc.)?
Quý khách có được yêu cầu theo luật Việt Nam cần phải bố trí Kế toán trưởng/ Người Phụ trách Kế toán không?/ Are you required by Vietnamese laws to appoint a Chief Accountant/ Person in Charge of Accounting?
PHẦN A - THỜI HẠN ỦY NHIỆM / PART A - TERM OF THE MANDATE
Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày
This Mandate shall be effective from
đến khi có văn bản thông báo từ Chủ Tài Khoản.
until further written notice from the Account Holder.
PHẦN B - NỘI DUNG ỦY NHIỆM / PART B - CONTENT OF MANDATE
1. Chủ Tài Khoản/ Account Holder
Chủ Tài Khoản có các quyền và nghĩa vụ liên quan đến (các) tài khoản (“Tài Khoản”), các dịch vụ và tiện ích ngân hàng được ký kết theo đây trong giới hạn tối đa của pháp luật áp dụng, các văn bản hoạt động và quy định nội bộ của Chủ Tài Khoản vào từng thời điểm.
The Account Holder shall have rights and responsibilities relating to the account(s) (the “Account”), banking facilities and services entered into hereby to the fullest extent of the applicable laws and the Account Holder's constitutional and internal regulations from time to time.
2. Nội Dung Ủy Nhiệm/ Contents of Mandate
Bằng việc ký tên vào Ủy Nhiệm này, Chủ Tài Khoản, (Những) Người Đại Diện Hợp Pháp và Kế Toán Trưởng/ Người Phụ Trách Kế Toán (“Người Ủy Quyền”) theo đây đồng ý và chỉ thị không hủy ngang cho Ngân Hàng trong việc nhận, chấp nhận, dựa trên và thực hiện theo các hợp đồng, chỉ thị, biểu mẫu và/ hoặc các văn bản được ký và cung cấp hợp lệ cho Ngân Hàng bởi (những) người được ủy quyền dưới đây (“Người Được Ủy Quyền”) trong phạm vi và thời hạn ủy quyền của họ, tuân theo pháp luật áp dụng, các văn bản hoạt động và quy định nội bộ của Chủ Tài Khoản vào từng thời điểm, liên quan đến các vấn đề được nêu tại Phần B của Ủy Nhiệm này.
By signing this Mandate, Account Holder, Lawful Representative(s) and Chief Accountant/ Person in Charge of Accounting (the “Authoriser”) hereby irrevocably agree and instruct the Bank to receive, agree, reply upon and process all agreements, instructions, forms and/or documents, as duly signed and submitted to the Bank by the authorised signatory(ies) hereunder (the “Authorised Signatory”) in their authorised scope and terms, in accordance with applicable laws, the Account Holder's constitutional and internal regulations from time to time, relating to the matters in this Part B.
2. Nội Dung Ủy Nhiệm/ Contents of Mandate
Bằng việc ký tên vào Ủy Nhiệm này, Chủ Tài Khoản và (Những) Người Đại Diện Hợp Pháp (“Người Ủy Quyền”), theo đây đồng ý và chỉ thị không hủy ngang cho Ngân Hàng trong việc nhận, chấp nhận, dựa trên và thực hiện theo các hợp đồng, chỉ thị, biểu mẫu và/ hoặc các văn bản được ký và cung cấp hợp lệ cho Ngân Hàng bởi (những) người được ủy quyền dưới đây (“Người Được Ủy Quyền”) trong phạm vi và thời hạn ủy quyền của họ, tuân theo pháp luật áp dụng, các văn bản hoạt động và quy định nội bộ của Chủ Tài Khoản vào từng thời điểm, liên quan đến các vấn đề được nêu tại Phần B của Ủy Nhiệm này.
By signing this Mandate, Account Holder and Lawful Representative(s) (the “Authoriser”) hereby irrevocably agree and instruct the Bank to receive, agree, reply upon and process all agreements, instructions, forms and/or documents, as duly signed and submitted to the Bank by the authorised signatory(ies) hereunder (the “Authorised Signatory”) in their authorised scope and terms, in accordance with applicable laws, the Account Holder's constitutional and internal regulations from time to time, relating to the matters in this Part B.
Thẩm quyền ký liên quan đến các hợp đồng, chỉ thị, biểu mẫu và/hoặc các văn bản nếu không được ủy quyền hoặc loại trừ (tại phần 'Loại Trừ' tương ứng ở Mục 2.1.2) theo đây, sẽ dựa vào các chỉ thị/ nghị quyết/ quyết định/ quy định nội bộ hợp lệ khác của Chủ Tài Khoản.
The signing authority relating to agreements, instructions, forms and/or documents, that is excluded (at relevant fields 'Exclusion' of Session 2.1.2) or not stipulated hereunder, shall be referred to other duly written instructions/ resolutions/ decisions/ internal regulations from the Account Holder.
Thẩm quyền ký liên quan đến các hợp đồng, chỉ thị, biểu mẫu và/hoặc các văn bản nếu không được ủy quyền hoặc loại trừ (tại phần 'Loại Trừ' tương ứng ở Mục 2.3) theo đây, sẽ dựa vào các chỉ thị/ nghị quyết/ quyết định/ quy định nội bộ hợp lệ khác của Chủ Tài Khoản.
The signing authority relating to agreements, instructions, forms and/or documents, that is excluded (at relevant fields 'Exclusion' of Session 2.3) or not stipulated hereunder, shall be referred to other duly written instructions/ resolutions/ decisions/ internal regulations from the Account Holder.
Trường hợp nhiều chỉ thị ký cho cùng một vấn đề, quy định tại Ủy Nhiệm này và tại các văn bản hợp lệ khác của Chủ Tài Khoản (nếu có), thì chỉ thị ký nghiêm ngặt hơn sẽ áp dụng, trong giới hạn cho phép tối đa của pháp luật áp dụng.
In case of various signing instructions applicable to a matter, as stipulated hereunder and other duly written documents from the Account Holder (if any), the stricter signing instruction shall apply, to the fullest extent permitted by applicable laws.
2.1. Hợp Đồng và Văn Bản Với Ngân Hàng/ Agreements and Documents with the Bank:
Người Được Ủy Quyền được quyền, thay mặt Người Ủy Quyền, thực hiện:
Authorised Signatory shall be authorized, on behalf of the Authoriser, to:
Đối với (Các) Tài Khoản: thương lượng và ký kết hợp đồng, chỉ thị, biểu mẫu, và/hoặc các văn bản có liên quan, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có), nhằm mục đích mở, điều hành, phong tỏa, ngừng phong tỏa và đóng Tài Khoản; cung cấp, cập nhật, xác nhận và yêu cầu các thông tin liên quan đến (các) Tài Khoản và (các) giao dịch giữa Chủ Tài Khoản và Ngân Hàng*Lưu ý: Chỉ thị ký đối với các lệnh liên quan đến chuyển tiền, thanh toán và tiền gửi sẽ được quy định tại Mục 2.2. 
For Account(s): negotiate and sign on agreements, instructions, forms, indemnity/ undertaking letters and/or relevant documents, including its amendments, supplements or replacements (if any), for the purpose of opening, operating, blocking, releasing and closing the Account; providing, updating, confirming and requesting information in relation to Account(s) and transaction(s) between the Account Holder and the Bank
*Note: Signing instructions for fund transfer, payment and deposits shall be referred to Session 2.2.
Trường hợp nhiều chỉ thị ký cho cùng một vấn đề, quy định tại Ủy Nhiệm này và tại các văn bản hợp lệ khác của Chủ Tài Khoản (nếu có), thì chỉ thị ký nghiêm ngặt hơn sẽ áp dụng, trong giới hạn cho phép tối đa của pháp luật áp dụng.
In case of various signing instructions applicable to a matter, as stipulated hereunder and other duly written documents from the Account Holder (if any), the stricter signing instruction shall apply, to the fullest extent permitted by applicable laws.
2.1. Hợp Đồng và Văn Bản Với Ngân Hàng/ Agreements and Documents with the Bank:
Người Được Ủy Quyền được quyền, thay mặt Người Ủy Quyền, thực hiện:
Authorised Signatory shall be authorized, on behalf of the Authoriser, to:
Đối với (Các) Tài Khoản: thương lượng và ký kết hợp đồng, chỉ thị, biểu mẫu, và/hoặc các văn bản có liên quan, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có), nhằm mục đích mở, điều hành, phong tỏa, ngừng phong tỏa và đóng Tài Khoản; cung cấp, cập nhật, xác nhận và yêu cầu các thông tin liên quan đến (các) Tài Khoản và (các) giao dịch giữa Chủ Tài Khoản và Ngân Hàng*Lưu ý: Chỉ thị ký đối với các lệnh liên quan đến chuyển tiền, thanh toán và tiền gửi sẽ được quy định tại Mục 2.1C. 
For Account(s): negotiate and sign on agreements, instructions, forms, indemnity/ undertaking letters and/or relevant documents, including its amendments, supplements or replacements (if any), for the purpose of opening, operating, blocking, releasing and closing the Account; providing, updating, confirming and requesting information in relation to Account(s) and transaction(s) between the Account Holder and the Bank
*Note: Signing instructions for fund transfer, payment and deposits shall be referred to Session 2.1C.
Đối với Các Dịch Vụ/ Tiện Ích Ngân Hàng: thương lượng và ký kết hợp đồng, chỉ thị, biểu mẫu, thư đảm bảo bồi hoàn/ cam kết và/hoặc các văn bản có liên quan, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có), liên quan đến các dịch vụ và tiện ích được Ngân Hàng cung cấp cho Chủ Tài Khoản, bao gồm nhưng không giới hạn, (i) các khoản tín dụng, tiện ích  ngắn hạn và các biện pháp đảm bảo, (ii) các dịch vụ liên quan đến giao dịch ngoại hối và thị trường vốn, (iii) các dịch vụ chứng khoán, (iv) các dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, (v) các dịch vụ quản lý thanh khoản và tiền tệ, (vi) các dịch vụ liên quan đến các kênh ngân hàng điện tử, và (vii) các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng khác. *Lưu ý: Đối với các hợp đồng liên quan đến các khoản tín dụng, tiện ích trung - dài hạn, và một số hợp đồng, văn bản khác, tùy từng trường hợp áp dụng, theo quy định của Ngân Hàng, phải được phê duyệt/ ký kết bởi những người có thẩm quyền khác của Chủ Tài Khoản. 
For Banking Services/ Facilities: negotiate and sign on agreements, instructions, forms, indemnity/ undertaking letters and/or relevant documents, including its amendments, supplements or replacements (if any), relating to banking services and facilities provided by the Bank to Account Holder, including but not limited to, (i) short-term credits, facilities  and security, (ii) foreign exchange and global markets, (iii) securities services, (iv) global trades and receivables finance, (v) global liquidity and cash management, (vi) electronic banking, and (vii) other banking services and products.
*Note: For medium - long term credits, facilities related agreements and other agreements, documents, as applicable, the Bank's policy requests other authority of the Account Holder to approve/ enter into.
2.1.1         Danh Sách Người Được Ủy Quyền/ List of Authorised Signatory
Nhóm Chữ Ký
Signing Group
Tên Người Được Ủy Quyền
Name of Authorised Signatory
Loại Văn Bản và Hợp Đồng trong phạm vi được ủy quyền
The Agreements and Documents under authorisation scope
2.1A -  Đối với (Các) Tài Khoản/ For Account(s)
2.1B - Đối với Các Dịch Vụ/ Tiện Ích Ngân Hàng/ For Banking Services/ Facilities
Ủy Quyền Lại
Sub-delegation 
(**)
(**) Khi chọn 'Ủy quyền lại', Người Được Ủy Quyền được phép ủy quyền cho người khác thầm quyền của mình theo Ủy Nhiệm này, với cùng phạm vi và thời hạn. Việc ủy quyền lại phải thực hiện bằng văn bản./ By selecting 'Sub-delegation', the Authorised Signatory is allowed to sub-delgate his/her authority hereunder to another person with same scope and term. Written sub-delegation is applied.
2.1.2.         Chỉ Thị Ký / Signing Instruction
Loại văn bản 
Types of Documents 
Chỉ thị ký
Signing instruction
Loại Trừ 
Exclusion
A - Văn bản nêu tại mục 2.1A – Tài Khoản 
Documents mentioned at 2.1A – Account(s)
B - Văn bản nêu tại mục 2.1B – Các Dịch Vụ/ Tiện Ích Ngân Hàng 
Documents mentioned at 2.1B – Banking Services/ Facilities
Văn bản có hạn mức giao dịch
Documents with amount limit 
Văn bản không có hạn mức giao dịch 
Documents without amount limit
Các Lệnh Liên Quan Đến Chuyển Khoản/ Thanh Toán và Tiền Gửi: Chủ Tài Khoản và/hoặc người được ủy quyền của Chủ Tài Khoản được ủy quyền cung cấp cho Ngân Hàng dưới hình thức thủ công hoặc điện tử (E-Channel), bất kỳ chỉ thị, xác nhận hoặc thông tin nào liên quan đến việc chuyển tiền (bao gồm cả việc chuyển số dư khi đóng tài khoản), thanh toán, đặt và/hoặc tất toán các khoản tiền gửi; ký phát và cung cấp bất cứ công cụ thanh toán nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, tiền mặt, chứng chỉ tiền gửi, hoặc các phương tiện thanh toán khác, công cụ chuyển nhượng, lệnh thanh toán hoặc các giấy tờ có giá khác) Fund Transfer / Payment and Deposits Instructions: The Account Holder and/or his/her authorised perons shall be authorised to provide the Bank in either form of manual or electronic (E-Channel), with any instructions, confirmation or information in relation to fund transfer (including balance clearance in Account's closure), payment and placing and/or releasing deposits; to sign, draw and provide any instrument (including, but not limited to, any bill of exchange, promissory note, cheque, cash, certificate of deposit, or other payment instruments, negotiable instrument, payment order or other valuable items).
2.2.         Danh Sách Người Được Ủy Quyền/ List of Authorised Signatory
Nhóm Chữ Ký
Signing Group
Tên Người Được Ủy Quyền
Name of Authorised Signatory
Loại Văn Bản và Hợp Đồng trong phạm vi được ủy quyền
The Agreements and Documents under authorisation scope
2.1A -  Đối với (Các) Tài Khoản/
For Account(s)
2.1B - Đối với Các Dịch Vụ/ Tiện Ích Ngân Hàng/ For Banking Services/ Facilities
2.1C - Các Lệnh Liên Quan Đến Chuyển Khoản/ Thanh Toán và Tiền Gửi/ Fund Transfer / Payment and Deposits Instructions
Ủy Quyền Lại
Sub-delegation
(*)
(*) Khi chọn 'Ủy quyền lại', Người Được Ủy Quyền được phép ủy quyền cho người khác thầm quyền của mình theo Ủy Nhiệm này, với cùng phạm vi và thời hạn. Việc ủy quyền lại phải thực hiện bằng văn bản./(*) By selecting 'Sub-delegation', the Authorised Signatory is allowed to sub-delgate his/her authority hereunder to another person with same scope and term. Written sub-delegation is applied.
2.3.         Chỉ Thị Ký / Signing Instruction
Loại văn bản 
Types of Documents 
Chỉ thị ký
Signing instruction
Loại Trừ 
Exclusion
A - Văn bản nêu tại mục 2.1.A – Tài Khoản 
Documents mentioned at 2.1.A – Account(s)
B - Văn bản nêu tại mục 2.1.B – Các Dịch Vụ/ Tiện Ích Ngân Hàng 
Documents mentioned at 2.1.B – Banking Services/ Facilities
Văn bản có hạn mức giao dịch
Documents with amount limit 
Văn bản không có hạn mức giao dịch 
Documents without amount limit
C - Văn bản nêu tại mục 2.1.C – Các Lệnh Liên Quan Đến Chuyển Khoản/ Thanh Toán và Tiền Gửi
Documents mentioned at 2.1.C – Fund Transfer / Payment and Deposits Instructions
2.2. Các Lệnh Liên Quan Đến Chuyển Khoản/ Thanh Toán và Tiền Gửi / Fund Transfer / Payment and Deposits Instructions
Kế Toán Trưởng/ Người Phụ Trách Kế Toán và/hoặc người được ủy quyền của Kế Toán Trưởng/ Người Phụ Trách Kế Toán sẽ đồng ký và cung cấp cho Ngân Hàng, cùng với Chủ Tài Khoản và/hoặc người được ủy quyền của Chủ Tài Khoản dưới hình thức thủ công hoặc điện tử (E-Channel), bất kỳ chỉ thị, xác nhận hoặc thông tin nào liên quan đến việc chuyển tiền (bao gồm cả việc chuyển số dư khi đóng tài khoản), thanh toán, đặt và/hoặc tất toán các khoản tiền gửi; ký phát và cung cấp bất cứ công cụ thanh toán nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, tiền mặt, chứng chỉ tiền gửi, hoặc các phương tiện thanh toán khác, công cụ chuyển nhượng, lệnh thanh toán hoặc các giấy tờ có giá khác) ("Quản Trị Kép")
Chief Accountant/ Person In Charge of Accounting and/or his/her proxies shall be authorized to jointly sign and provide the Bank, together with the Account Holder and/or his/her proxies in either form of manual or electronic (E-Channel), with any instructions, confirmation or information in relation to fund transfer (including balance clearance in Account's closure), payment and placing and/or releasing deposits; to sign, draw and provide any instrument (including, but not limited to, any bill of exchange, promissory note, cheque, cash, certificate of deposit, or other payment instruments, negotiable instrument, payment order or other valuable items) ("Dual Control").
Trường hợp có bất kỳ Chủ Hồ Sơ nào (không phải là Chủ Tài Khoản) được Chủ Tài Khoản trao quyền truy cập và điều hành tài khoản của Chủ Tài Khoản trên E-Channels, Chủ Tài Khoản sẽ thông báo cho Chủ Hồ Sơ đó về yêu cầu Quản Trị Kép và đảm bảo yêu cầu quản trị kép vẫn được tuân thủ.
In case there is any Profile Owner (other than the Account Holder) to whom the Account Holder gives authorisation to access and operate its accounts via E-Channels, the Account Holder shall inform such Profile Owner of the Dual Control requirement and ensure the dual control requirement will still be complied with.
Nếu Kế Toán Trưởng chưa được bổ nhiệm trong giai đoạn cho phép theo luật định hiện hành (“Giai Đoạn Cho Phép Theo Luật Định”), Chủ Tài Khoản cam kết sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến Ngân Hàng ngay khi Kế Toán Trưởng được bổ nhiệm, để (i) cập nhật thông tin Kế Toán Trưởng và những người được ủy quyền của Kế Toán Trưởng (nếu có), và (ii) thay thế thông tin của Người Phụ Trách Kế Toán và những người được ủy quyền của Người Phụ Trách Kế Toán (nếu có) được ủy quyền theo đây. Nếu Chủ Tài Khoản không bổ nhiệm Kế Toán Trưởng sau Giai Đoạn Cho Phép Theo Luật Định, Chủ Tài Khoản theo đây đồng ý rằng Ngân Hàng có thể không thực hiện các lệnh liên quan đến chuyển tiền, thanh toán và tiền gửi.
If the Chief Accountant has yet been appointed during the applicable regulatory grace period (the “Regulatory Grace Period”), the Account Holder commits to, immediately once the Chief Accountant is appointed, by notice in writing to the Bank, (i) update the information of the Chief Accountant and his/her authorised persons (if any), and (ii) remove the information of the Person in Charge of Accounting and his/her authorised persons (if any) as appointed hereunder. If the Account Holder fails to appoint the Chief Accountant after the Regulatory Grace Period, the Account Holder hereby agrees that the Bank may not process any fund transfer, payment, and deposit instructions.
Kế Toán Trưởng/ Người Phụ Trách Kế Toán và người được ủy quyền của Kế Toán Trưởng/ Người Phụ Trách Kế Toán không thể đồng thời là Chủ Tài Khoản hoặc người được ủy quyền Chủ Tài Khoản và ngược lại.
Chief Accountant/ Person in Charge of Accounting and his/ her authorised persons are unable to be the Account Holder or his/her authorised persons and vice versa.
Nhóm Chữ Ký
Signing Group
Tên Người Được Ủy Quyền
Name of Authorised Signatory
Ủy Quyền Lại
Sub-delegation
Người được ủy quyền bởi Chủ Tài Khoản/ Authoriser by Account Holder
Kế Toán Trưởng/ Người Phụ Trách Kế Toán và Người được ủy quyền bởi Kế Toán Trưởng/ Người Phụ Trách Kế Toán/ Chief Accountant/ Person in Charge of Accounting and his/per authorised persons
Chỉ thị ký
Signing instruction
PHẦN C - THÔNG TIN CỦA (NHỮNG) NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP, KẾ TOÁN TRƯỞNG/ NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN VÀ (NHỮNG) NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
PART C - INFORMATION OF LAWFUL REPRESENTATIVE(S), CHIEF ACCOUNTANT/ PERSON IN CHARGE OF ACCOUNTING AND AUTHORISED SIGNATORY(IES)
PHẦN C - THÔNG TIN CỦA (NHỮNG) NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP VÀ (NHỮNG) NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
PART C - INFORMATION OF LAWFUL REPRESENTATIVE(S) AND AUTHORISED SIGNATORY(IES)
1. (Những) Người Đại Diện Hợp Pháp/ Lawful Representative(s):                                                          ⓘ
Đại Diện Hợp Pháp có thể là Đại Diện Theo Pháp Luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Chủ Tài Khoản/ Lawful Representative could be Legal Representative or authorised representative of the Account Holder
Họ và tên
Full name
Ngày tháng năm sinh
Date of Birth
Quốc tịch
Nationality.
Số CMND/ Hộ Chiếu
ID card/ Passport No.
Ngày cấp
Date of issue
Nơi cấp
Place of issue
Nghề nghiệp/ chức vụ
Occupation/ Title
Tình trạng cư trú
Residential status
Địa chỉ nơi ở hiện tại
Residential address
Địa chỉ đăng ký thường trú tại Việt Nam/ nước ngoài (nếu khác với địa chỉ nơi ở hiện tại)/Permanent address in Vietnam/ overseas (if different from residential address)
Số thị thực/ thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài)
Visa/ temporary resident card number (for foreigner only)
Số điện thoại
Phone number
Mẫu chữ ký 1/ Signature specimen 1
Mẫu chữ ký 2/ Signature specimen 2
2. Kế Toán Trưởng/ Người Phụ Trách Kế Toán/ Chief Accountant/ Person In Charge Of Accounting
Họ và tên
Full name
Ngày tháng năm sinh
Date of Birth
Quốc tịch
Nationality.
Số CMND/ Hộ Chiếu
ID card/ Passport No.
Ngày cấp
Date of issue
Nơi cấp
Place of issue
Nghề nghiệp/ chức vụ
Occupation/ Title
Tình trạng cư trú
Residential status
Địa chỉ nơi ở hiện tại
Residential address
Địa chỉ đăng ký thường trú tại Việt Nam/ nước ngoài (nếu khác với địa chỉ nơi ở hiện tại)/Permanent address in Vietnam/ overseas (if different from residential address)
Số thị thực/ thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài)
Visa/ temporary resident card number (for foreigner only)
Số điện thoại
Phone number
Mẫu chữ ký 1/ Signature specimen 1
Mẫu chữ ký 2/ Signature specimen 2
Bằng việc ký tên ở đây, Kế Toán Trưởng / Người Phụ Trách Kế Toán theo đây chỉ định những người được ủy quyền nêu tại Phần B, Mục 2.2 là đại diện theo ủy quyền của Kế Toán Trưởng / Người Phụ Trách Kế Toán để thực hiện các giao dịch quy định tại Phần B, Mục 2.2 của Ủy Nhiệm này./ By signing here, Chief Accountant / Person In Charge of Accounting hereby appoints the authorised signatories listed in Part B, Item 2.2 to be his/her attorneys to conduct transactions as set forth in Part B, Item 2.2 hereof.
2. (Những) Người Được Ủy Quyền/ Authorised Signatory(ies)
3. (Những) Người Được Ủy Quyền/ Authorised Signatory(ies)
Họ và tên
Full name
Ngày tháng năm sinh
Date of Birth
Quốc tịch
Nationality.
Số CMND/ Hộ Chiếu
ID card/ Passport No.
Ngày cấp
Date of issue
Nơi cấp
Place of issue
Nghề nghiệp/ chức vụ
Occupation/ Title
Tình trạng cư trú
Residential status
Địa chỉ nơi ở hiện tại
Residential address
Địa chỉ đăng ký thường trú tại Việt Nam/ nước ngoài (nếu khác với địa chỉ nơi ở hiện tại)/Permanent address in Vietnam/ overseas (if different from residential address)
Số thị thực/ thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài)
Visa/ temporary resident card number (for foreigner only)
Số điện thoại
Phone number
Mẫu chữ ký 1/ Signature specimen 1
Mẫu chữ ký 2/ Signature specimen 2
*Lưu ý: 
1. Bằng việc chọn mục “Đã Đăng Ký”, Chủ Tài Khoản xác nhận rằng trừ khi được đăng ký khác đi tại Ủy Nhiệm này, toàn bộ thông tin của Người Đại Diện Hợp Pháp, Kế Toán Trưởng/ Người Phụ Trách Kế Toán, và Người Được Ủy Quyền đã đăng ký với Ngân Hàng trước đây sẽ được tiếp tục đăng ký với Ngân Hàng theo Ủy Nhiệm này. Trong trường hợp có sự thay đổi Người Được Ủy Quyền của Kế Toán Trưởng/ Người Phụ Trách Kế Toán hiện tại, thì Kế Toán Trưởng/Người Phụ Trách Kế Toán hiện tại phải ký tên vào mục “Mẫu Chữ Ký 1” để xác nhận việc ủy quyền. 
2. Nếu Quý Khách thay đổi Ủy Nhiệm Điều Hành Tài Khoản, vui lòng kiểm tra và thay đổi phân quyền người dùng của HSBCnet (nếu cần thiết) vì những phân quyền này sẽ không được tự động cập nhật để phù hợp với những thay đổi của Ủy Nhiệm Điều Hành Tài Khoản. Nếu Quý Khách cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Giám đốc Quan hệ Khách hàng hoặc Giám đốc Dịch vụ Khách hàng của HSBC.
*Note:
1. By selecting the option “Existing”, the Account Holder confirms that unless registered otherwise hereunder, all information of the Lawful Representative(s), Chief Accountant/ Person In Charge Of Accounting, and Authorised Signatory(ies) registered with the Bank previously continues to be registered with the Bank under this Mandate. In case of changes to Authorised Signatory(ies) of Chief Accountant / Person In Charge Of Accounting, the current Chief Accountant  Person In Charge Of Accounting must sign the item “Signature specimen 1” to confirm the authorisation. 
2. If you update your account mandate, please review your HSBCnet user entitlements and update (if any) as these entitlements will not be updated automatically to follow the account mandate changes. If you need any further support, please contact your Account Manager or Relationship Manager.
PHẦN D - CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG / PART D - GENERAL TERMS
1.         Chủ Tài Khoản và Người Ủy Quyền công nhận rằng Ủy Nhiệm này được diễn giải và đọc cùng với Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ, Điều Kiện Riêng Áp Dụng Cho Quốc Gia Việt Nam, và những tài liệu áp dụng khác quy định về việc mở và điều hành Tài Khoản và các dịch vụ/ tiện ích được cung cấp bởi Ngân Hàng, được áp dụng vào từng thời điểm.
The Account Holder and the Authoriser acknowledge that this Mandate shall be construed and read in conjunction with the Master Services Agreement, Vietnam Country Conditions, and other documents regulating the use and operation of the Account and banking services/ facilities provided by the Bank as applicable from time to time.
2.         Bằng việc ký Ủy Nhiệm này, Người Đại Diện Hợp Pháp của Chủ Tài Khoản xác nhận rằng (các) mẫu chữ ký đăng ký với Ngân Hàng tại Mục C của Ủy Nhiệm này là đúng và xác thực.
By signing this Mandate, Lawful Representative of the Account Holder confirm that the specimen signature(s) registered with the Bank at Part C hereof is genuine.
3.         Chủ Tài Khoản cam kết rằng Ủy Nhiệm này được ký kết và cung cấp cho Ngân Hàng phù hợp với các văn bản thành lập và hoạt động của Chủ Tài Khoản, cũng như phù hợp với bất kỳ yêu cầu nội bộ có liên quan nào (nếu có) trong nội bộ Chủ Tài Khoản.
The Account Holder commits that the Mandate is executed and provided to the Bank in accordance with its constitutional documents as well as any relevant internal requirements (if any) within the Account Holder.
4.         Ủy Nhiệm này chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng Ủy Nhiệm khác hoặc văn bản hợp lệ từ Chủ Tài Khoản với nội dung và hình thức được Ngân Hàng chấp nhận, tuân theo pháp luật áp dụng, các văn bản hoạt động và quy định nội bộ của Chủ Tài Khoản.
This Mandate is amended, supplemented or replaced by other Mandate or duly written documents from the Account Holder, in the form and substance satisfactory to the Bank, in accordance with applicable laws, the Account Holder's constitutional and internal regulations.
5.         Chủ Tài Khoản hiểu và công nhận rằng: 
      The Account Holder understands and acknowledges that:
(a)         Đối với công ty thành lập theo Luật doanh nghiệp của Việt Nam, Người Đại Diện Hợp Pháp được quyền ký các chỉ thị liên quan đến các Tài Khoản và các giao dịch giữa Chủ Tài Khoản và Ngân Hàng với tư cách là Người Đại Diện Hợp Pháp theo quy định pháp luật và điều lệ của Chủ Tài Khoản và không phụ thuộc vào Ủy Nhiệm này.
For companies incorporated under the Vietnamese law on enterprises, the Lawful Representative(s) is entitled to sign any instructions relating to Accounts and transactions between the Account Holder and the Bank in his/her own capacity as the Lawful Representative in accordance with applicable laws and the Account Holder's charter and without subject to this Mandate.   
(b)         Đối với các tổ chức thành lập theo luật nước ngoài, quy định tại Mục 5(a) nêu trên sẽ không áp dụng. Các chỉ thị liên quan đến các Tài Khoản và các giao dịch giữa Chủ Tài Khoản và Ngân Hàng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Ủy Nhiệm này.
For organisations incorporated under foreign laws, provision at Item 5(a) as above will not be applicable. Any instructions relating to Accounts and transactions between the Account Holder will be strictly followed this Mandate.
6.         Ủy Nhiệm này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc Ủy Nhiệm này sẽ được đệ trình đến tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.
         This Mandate shall be governed by Vietnamese laws. Any dispute arising hereof shall be referred to a competent court in Vietnam.
Thay mặt và đại diện Chủ Tài Khoản (ký tên và đóng dấu)
For and on behalf of the Account Holder (sign and seal)
(Những) Người Đại Diện Hợp Pháp/ Lawful Representative(s)
Người/ cấp có thẩm quyền khác (nếu áp dụng)/ Other Authority (if applicable)
Lưu Ý/ Note
       Định dạng của Ngày tháng được sử dụng trong biểu mẫu này là Ngày/Tháng/Năm.
       Date format used in this form is DD/MM/YYYY.
Miễn Trừ Trách Nhiệm/ Disclaimer
Đây là biểu mẫu được đề nghị sử dụng bởi HSBC và không phải là tư vấn của HSBC cho Chủ Tài Khoản, nhân viên hoặc bất kỳ người nào khác của Chủ Tài Khoản. Đặc biệt các quy định trong biểu mẫu được soạn thảo không dựa vào các tài liệu thành lập của Chủ Tài Khoản. HSBC không đảm bảo rằng Ủy Nhiệm này tuân thủ luật, quy định hoặc các hạn chế khác áp dụng đối với Chủ Tài Khoản, nhân viên hoặc bất kỳ người nào khác của Chủ Tài Khoản.
This is a suggested form of wording only and does not constitute advice by HSBC to the Account Holder, its officers or any other person. In particular, this wording does not take into account any provisions of the Account Holder's constitutional documents. HSBC makes no representation that this Mandate comply with any applicable laws, regulations, or other restrictions applicable to the Account Holder, its officers, or any other person.
For Bank Use Only: 
I hereby would like to verify all signatures in part 'For and on behalf of the Account Holder (sign and seal)' and signature of Chief Accountant/Person in charge of Accounting.
Staff name, ID, title:
Date:
For Bank Use Only: 
I hereby would like to verify all signatures in part 'For and on behalf of the Account Holder (sign and seal)'.
Staff name, ID, title:
Date:
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