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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI SCB
Số:……/UQ-SCB-…………………
Hôm nay, ngày …….tháng……..năm……., tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - ………,
chúng tôi gồm có:
NGƯỜI ỦY QUYỀN

I.
-

Tên: ...........................................................................................................................

-

Số CMND/HC: ..........................................................................................................

-

Ngày cấp: ....................................................Nơi cấp: ...............................................

-

Địa chỉ liên lạc: .........................................................................................................

-

Điện thoại: ...................................................Email: ...................................................

II.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

-

Tên: ...........................................................................................................................

-

Số CMND/HC: ..........................................................................................................

-

Ngày cấp: ....................................................Nơi cấp: ...............................................

-

Địa chỉ liên lạc: .........................................................................................................

-

Điện thoại: ...................................................Email: ...................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Người ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Người được ủy quyền sử dụng Tài khoản
tiền gửi của Người ủy quyền để thực hiện các công việc sau:
1.

Thông tin tài khoản
Số Tài khoản: ............................................................................................................

2.

Công việc thực hiện đối với một hoặc tất cả các tài khoản nêu tại Mục 1Phần III

2.1 Công việc ủy quyền liên quan đến giao dịch tài khoản
a.

Rút tiền lãi định kỳ.

e.

Xác nhận số dư.

b.

Rút một phần gốc/lãi.

f.

Phong tỏa Tài khoản tiền gửi.

Số tiền rút tối đa/lần giao dịch: .....................................
g. Cầm cố Tài khoản tiền gửi để đảm
bảo cho khoản vay vốn tại SCB của
………………………….(nếu có).
người nhận ủy quyền hoặc của người
c. Tất toán tài khoản.
thứ ba bất kỳ.
d. Nhận tiền khuyến mãi, giải thưởng
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(nếu có).

h.

Thực hiện các thủ tục vay vốn cho
Người ủy quyền và cầm cố Tài khoản
tiền gửi để bảo cho khoản vay vốn của
Người ủy quyền tại SCB.

2.2 Công việc ủy quyền liên quan đến tất toán Tài khoản và chuyển tiền ra nước
ngoài
a.

Tất toán các Tài khoản tiền gửi để mua ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài
cho Người ủy quyền (số tiền chuyển ra nước ngoài bao gồm gốc và lãi tài
khoản) theo thông tin như sau:
 Loại ngoại tệ chuyển đi: ...................................................................................
 Ngân hàng của người thụ hưởng: ..................................................................
 Swiftcode/Routing No.: ...................................................................................
 Transit No/BSB No./Branch No.: ...................................................................
 Tên người thụ hưởng: .....................................................................................
 Số tài khoản: ....................................................................................................
 Địa chỉ người thụ hưởng: ................................................................................

b.

Thực hiện các thủ tục vay vốn cho Người ủy quyền và cầm cố Tài khoản tiền
gửi để bảo cho khoản vay vốn cho Người ủy quyền tại SCB, đồng thời sử
dụng số tiền này để mua ngoại tệ đồng..............và chuyển ra nước ngoài vào
tài khoản của Người ủy quyền theo thông tin như mục (a) trên. Trong trường
hợp số tiền chuyển ra nước ngoài có nguồn gốc từ vay cầm cố các tài khoản
nêu tại mục 1, Người được ủy quyền thay mặt Người ủy quyền ký các cam
kết không trả nợ vay trước hạn đối với hợp đồng vay liên quan, đồng thời
cam kết dùng chính số tiền gốc và lãi của tài sản cầm cố để trả nợ vay khi
đến hạn.

c.

Trường hợp Khách hàng ủy quyền thực hiện công việc nêu tại mục a và b hoặc
mục a thì:
 Trường hợp các thông tin về loại ngoại tệ, số lượng ngoại tệ cần chuyển/mua
chuyển ra nước ngoài, phí phải trả cho SCB, thông tin liên quan đến người
thụ hưởng gồm: tên người thụ hưởng, địa chỉ của người thụ hưởng, số tài
khoản, tên ngân hàng của người thụ hưởng,…. không được cung cấp tại mục
(a) của Giấy ủy quyền này sẽ do Người ủy quyền và Người được ủy quyền tự
thỏa thuận phù hợp với quy định của SCB và pháp luật có liên quan. Người
được ủy quyền sẽ cung cấp cho SCB tại thời điểm giao dịch, SCB không có
trách nhiệm phải xác minh lại các thông tin này.
 Trong phạm vi ủy quyền, Người được ủy quyền được quyền liên hệ SCB .......... để thực hiện các thủ tục và ký các văn bản/chứng từ có liên quan để
thực hiện công việc được ủy quyền theo quy định của SCB và pháp luật.
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IV. Thời hạn ủy quyền:
Từ ngày …...../............. /…….đến hết ngày …. /…. /….. và trong mọi trường
hợp phải đảm bảo thời hạn ủy quyền không quá thời hạn (kỳ hạn) của sổ/thẻ tiết
kiệm.
V.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

-

Người được ủy quyền được thực hiện giao dịch cầm cố Tài khoản để đảm bảo
cho khoản vay vốn tại SCB của Người ủy quyền, người nhận ủy quyền hoặc của
người thứ ba bất kỳ bao gồm các phương thức sau: cầm cố để vay tiêu dùng, cầm
cố để vay thấu chi, cầm cố để vay thông qua phát hành thẻ tín dụng và cầm cố để
đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng, bảo lãnh khác mà pháp luật không cấm.

-

Người được ủy quyền không được thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sở
hữu tiền gửi.

-

Giấy ủy quyền đương nhiên hết hiệu lực: Khi SCB nhận được văn bản của cơ
quan có thẩm quyền xác định Người ủy quyền/Người được ủy quyền chết, bị Tòa
án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất
tích, chết. SCB không chịu trách nhiệm trong trường hợp đã thực hiện các công
việc theo nội dung ủy quyền khi chưa nhận được Giấy chứng tử/Quyết định của
Tòa án tuyên bố Người ủy quyền/Người được ủy quyền bị mất năng lực hành vi
dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích, chết, tài khoản đã thực hiện
tất toán.

-

Người ủy quyền và Người được ủy quyền tự chịu trách nhiệm đối với các tranh
chấp phát sinh liên quan đến việc ủy quyền (nếu có). Các tranh chấp này không
làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của SCB đối với Khách hàng liên quan
đến các Tài khoản tiền gửi theo quy định của SCB và pháp luật liên quan.

-

Việc ủy quyền của Chủ sở hữu tiền gửi là hoàn toàn tự nguyện, không có bất kỳ
sự ép buộc nào.

-

Việc ủy quyền có thể thực hiện tại SCB hoặc tại cơ quan có thẩm quyền (UBND,
phường/xã, quận/huyện, cơ quan công chứng). Nếu việc ủy quyền lập tại SCB thì
Người ủy quyền và Người được ủy quyền phải ký tên trên Giấy ủy quyền có sự
chứng kiến của nhân viên nghiệp vụ của SCB.

-

Hai bên đã đọc lại và đồng ý với tất cả nội dung ủy quyền nêu trên.
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NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi đã đọc và đồng ý ủy quyền (các) công
việc:...............................................nêu tại
Mục...............................................Phần III

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA SCB
Lập Giấy ủy quyền vào lúc: ..........h........., ngày ……tháng……năm ..…..
GIAO DỊCH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lần ban hành: 03

TRƯỞNG ĐƠN VỊ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/
NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG
(Ký tên và đóng dấu)
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