
LỆNH CHUYỂN KHOẢN/ FUND TRANSFER INSTRUCTION FORM

Số tài khoản
Account no.

Ngày tháng năm/ Date:

Lệnh được gửi bằng / This instruction is sent by 

Phương thức chuyển khoản/  Transfer Type

Thông tin chuyển tiền/  Transfer details  

Chi tiết chuyển khoản 
Payment Details

Điện chuyển tiền trong nước/
Domestic telegraphic transfer

Điện chuyển nước ngoài/
Overseas telegraphic transfer

Fax (Chỉ áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp/ Only for Corporate clients ) Khác/ Others

In house transfer/
Chuyển khoản nội bộ

Foreign currency Draft/
Hối phiếu ngoại tệ

Local currency Draft/
Hối phiếu VND

Phí ngân hàng/ Bank charges

Người chuyển khoản chịu
Borne by applicant

Người thụ hưởng chịu Mỗi bên tự chịu
Charges shared by both sides

Phần dành cho ngân hàng / For bank use only

MIFT CB W/

Debit account

Commission

Cable fees

VAT

on by Bank Ref:

Dựa trên điều kiện được liệt kê ở mặt sau, Citibank đã phát hành hối phiếu hoặc séc theo yêu cầu trên
Subject to the conditions outlined on the reverse, we advise having issued our transfer draft/ check as described hereon

Ngân hàng trung gian
Intermediary bank

Thông tin liên ngân hàng
Bank to bank information

Chữ ký chủ tài khoản 
Applicant’s signature

Loại tiền
Currency

Số tiền bằng số 

Loại tiền quy đổi/ 
Equivalent Currency

Số tiền tương đương bằng số/ 

Tỉ giá/ 
FX Rate

Số hợp đồng/ 
Contract no.

Số tiền bằng chữ
Amount in words

SWIFT
code

Received by Input by Authorized by
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Ngày hợp đồng/ 
Contract date

Ngày hiệu lực  / Payment value date 

Tên và địa chỉ người thụ hưởng 

Số tài khoản người thụ hưởng

Ngân hàng thụ hưởng 

Điện thoại liên lạc
Contact phone no. 

Applicant name
Tên người chuyển khoản 

Với hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng 
bán lẻ cho Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp 0314922220) (“UOB Việt Nam”).
UOB Việt Nam là tổ chức phát hành của tất cả sản phẩm thuộc khối ngân hàng bán lẻ mang nhãn hiệu “Citi” tại Việt Nam và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ 
Chí Minh chỉ đang cung cấp một số hỗ trợ nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến các sản phẩm đó.
Các nhãn hiệu “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thiết kế Vòng Cung cùng tất cả nhãn hiệu tương tự và những hình thức phái sinh từ chúng được UOB Việt Nam tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập 
đoàn Citigroup và các tổ chức có liên quan.
With e�ect from March 01st 2023, Citibank, N.A., - Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch has transferred ownership of its consumer banking business to United Overseas Bank (Vietnam) Limited 
(Registered number 0314922220) (“UOB Vietnam”).
UOB Vietnam is the issuer of “Citi” branded consumer banking products in Vietnam and Citibank, N.A., - Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch is providing certain transitional support in respect 
of those products.
The trademarks “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, the Arc design and all similar trademarks and derivations thereof are used temporarily under license by UOB Vietnam from Citigroup Inc. and related 
group entities.
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13.  Khách hàng không được sử dụng một bộ hồ sơ chứng từ để mua, chuyển, mang, ngoại tệ vượt 
quá số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan, các mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra 
nước ngoài tại một hoặc nhiều ngân hàng được phép

14.  Khách hàng cam kết việc mua, chuyển, mang ngoại tệ phù hợp với các mức mua, chuyển, 
mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

15.  Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các thông tin cho ngân hàng được phép theo quy 
định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin đã 
cung cấp cho ngân hàng được phép.

16.  Khách hàng sử dụng ngoại tệ tiền mặt mua tại ngân hàng được phép đúng mục đích và phù 
hợp với quy định của pháp luật. Khách hàng không được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước 
ngoài cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, lừa 
đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

13.  Customer is not allowed to use a set of documents to buy, transfer or carry foreign currency in 
excess of the amount stated in relevant documentation, and the amounts of foreign currency 
to buy, transfer or carry abroad at single or multiple authorized bank(s).

14.  Customer acknowledges that the foreign currency purchases, transfers, and carrying abroad 
will follow the limits of foreign currency purchases, transfers, and carrying abroad stipulated 
by regulations.

15.  Customer must provide su�cient information to the authorized bank and takes legal responsi-
bility for the authenticity of the information provided to the authorized bank.

16.  Customer uses the foreign currency cash purchased at the authorized bank for the proper 
purposes and in accordance with the provisions of law. Customer is not allowed to buy, 
transfer or carry foreign currency abroad for the purposes of money laundering, terrorism 
�nancing, �nancing of the proliferation of weapons of mass destruction, fraud and other 
violations of the law.


