BM 12/QT-SPCN-02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN
REQUEST FOR INFORMATION CHANGE
Tôi tên là/ Full name : ...................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: .............................. Ngày cấp ........................ Nơi cấp .................................
ID/PP No: : ............................................ Date of Issue .................. Place of Issue .......................
Đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thay đổi thông tin của tôi theo chi tiết sau:
Request Sai Gon J.S. Commercial Bank (SCB) to update changes to my information as follows:
STT

Thông tin thay đổi

Thông tin cũ

Thông tin mới

ON

Information

Former information

New information

Số CMND/Hộ chiếu
ID/PP No.
1

- Ngày cấp/ Date of Issue
- Nơi cấp/ Place of Issue

2

Địa chỉ thường trú
Permanent residence address

3

Địa chỉ tạm trú
Temporary residence address

4

Số điện thoại/ Phone No.

…

Khác/ Others

Kể từ thời điểm lập Giấy đề nghị này, các thông tin cũ được liệt kê trên không còn giá trị giao
dịch với Qúy ngân hàng mà được thay thế bằng thông tin mới.
From the time of this Request, the former information will be not valid and be replaced with new
information.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thay đổi nêu trên và cam kết
không khiếu nại với SCB về sau này.
I will fully be responsible under the law for the above-mentioned change and will make no claim
to SCB afterward.
Xin chân thành cảm ơn.
Best regards,

Lần ban hành: 01

Ngày hiệu lực: … /… /2015
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Trưởng đơn vị/Người được ủy quyền/
Người được phân công

Người đề nghị
Applicant

Director/Authorized representative
/Assigned person

(Ký tên, đóng dấu)
(Sign, write full name and stamp)

Họ tên/Full name: …………………………
Ngày lập/Date:…………………………….

Lần ban hành: 01

Mã KH/CIF: ....................................................

Ngày hiệu lực: … /… /2015

2/2

