GIẤY ĐỀ NGHỊ
REQUEST LETTER
(V/v: Đăng ký chữ ký kế toán)
(About registered signature of Accountant)

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) - CN/PGD: .....................................
To: ABBANK- Branch/Sub Branch: .............................................................................................................

Tên đơn vị (Corporate name): ................................. ..........................................................................
Địa chỉ (Address): ................................................... ..........................................................................
Điện thoại (Mobile): ............................................... ...................................... ...................................
Mã số thuế (Tax code): ........................................................ ..............................................................
Quyết định thành lập số (Operating licence): ......................................................................................
Giấy phép ĐKKD/Giấy chứng nhận đầu tư số (Business registration ID): …………… ....................
Ngày cấp (Issued date): ........................................... Nơi cấp (Issued place): .....................................
Ngành nghề kinh doanh (Business sector): .......................... ............. .................................................
Người đại diện công ty (Representative): ............................ ..............................................................
Chức vụ (Position): ............................................................. ..............................................................
Hiện nay chúng tôi chưa bố trí được chức danh kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán.
Currently, we do not register Chief Accountant/ Responsible Accounting.
Lý do (Reasons): ................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết với Ngân hàng rằng chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật
về kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp. Trường hợp có các rủi ro xảy ra phát sinh từ việc
chưa bố trí chức danh kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán, chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu
trách nhiệm và không khiếu nại ABBANK, đồng thời cam kết bồi thường các thiệt hại (nếu có)
xảy ra cho ABBANK liên quan đến việc này.
We undertake to the bank that we fully comply with the provisions of the law on accounting and financial
management of enterprises. Any risks arising from non-registered Chief Accountant, we are fully
responsibilities for and make no complaints to ABBANK, also we undertake to indemnify ABBANK from
the damage (if any) incured.

Kính mong được sự chấp nhận của Quý Ngân hàng.
To look forward to your bank acceptance

Xin chân thành cám ơn.
Best regards.
……… …, ngày (date) … … tháng (month) … … năm (year) … …
CHỦ TÀI KHOẢN (ACCOUNT HOLDER)
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Signature, full name and stamp)

Phiên bản tiếng Anh được xem là bản dịch của phiên bản tiếng Việt. Trong trường hợp có mâu thuẫn về nội dung giữa hai phiên bản thì
phiên bản tiếng Việt có giá trị sử dụng. (The English-language version has been prepared as a translation of Vietnamese-language version. In case there is
discrepancy between the two versions the Vietnamese version shall prevail.)
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