XÁC NHẬN NGUỒN GỐC TIỀN VỀ
CONFIRMATION ON SOURCE OF FUND

Ngày/ Date:

Kính gửi
To

/

/

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
SHINHAN BANK VIETNAM LIMITED

Tên khách hàng
Customer's name
Địa chỉ
Address
Tôi/ Chúng tôi xác nhận số tiền
I/We hereby certify that the amount of
Bằng chữ
In words
Được ghi có vào số tài khoản
Being credited to Account Number
Loại hình tài khoản
Account type

Nội dung giao dịch
Transaction content

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
Direct Investment Capital Account (DICA)

Tài khoản vay trả nợ nước ngoài
Foreign Borrowing Repayment Account (FBRA)

Tài khoản thanh toán
Deman deposit account

Khác (ghi rõ)
Other(s) (mentioned)

Vốn góp
Contribution capital

Vốn vay nước ngoài trung/dài hạn (*)
Overseas Medium/Long-term loan

Vốn vay nước ngoài ngắn hạn (*)
Overseas Short-term loan

Khác (vui lòng ghi rõ)
Other(s) (please clarify)

(*) Được thực hiện giữa khách hàng (bên vay) là người cư trú và bên cho vay là người không cư trú
theo quy định pháp luật
(*) Performed between customer (the borrower) being resident and the lender being non-resident
under the related law
Tôi/Chúng tôi cam kết giao dịch trên đây tuân thủ các quy định của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cũng như quy định pháp luật của nhà nước về
phòng chống rửa tiền, quản lí ngoại hối đối với hoạt động đầu tư, vay, trả nợ nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan.
I/ We undertake that the above mentioned transaction is in compliance with all Shinhan Bank Vietnam’s as well as SBV’s regulations on anti-money laundering,
foreign exchange control on investment, disbursement & repayment overseas loan and other related regulations.
Chủ tài khoản (ký tên và đóng dấu)
Account holder (sign and stamp)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (FOR BANK USE ONLY)
Received
verified
Receivedand
by the
Bank at
Signature verified by
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/

/

