
 
APPLICATION FOR AMENDMENT OF CUSTOMER’S INFORMATION (APPLICABLE TO ENTITY) 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC) 

To / Kính gửi:         Mizuho Bank, Ltd. – Ho Chi Minh City Branch (the “Bank”) 
                    Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Ngân hàng”) 

 Date / Ngày: _________________________         Contract No. / Số Hợp đồng: ___________________________  

                                                             Amendment No. / Bổ sung số: __________________________ 

We, taking full legal responsibility to ourselves, would like the Bank to amend our information on registered customer file with the Bank as 
follows / Với trách nhiệm thuộc về phần mình, chúng tôi đề nghị Ngân hàng thay đổi thông tin của chúng tôi trong hồ sơ khách hàng đã đăng ký 
tại Ngân hàng như sau: 

Account 
Name ………………………………………………………………………… 

Registered 
Address ……………………………………..….….….. 

Tên Tài khoản ………………………….………………………………………………. 
Địa chỉ 
đăng ký ……...……………………………………..…. 

 

Change of Company Name / Thay đổi Tên khách hàng 
 New English Name / Tên mới bằng tiếng Anh ...................................................................................................................................  

Change of Company Name / Thay đổi Tên khách hàng 
 New Vietnamese Name / Tên mới bằng tiếng Việt ............................................................................................................................ 

    Change of Account Name (Max 40 digits)   Same as Vietnamese name     Same as English name    Other (as filled below) 
               Thay đổi Tên Tài khoản (Tối đa 40 ký tự)          Như tên Tiếng Việt                        Như tên Tiếng Anh               Khác (như được điền bên dưới) 

                                              

Change of Address (Max 70 digits) / Thay đổi Địa chỉ (Tối đa 70 ký tự)  

New Registered Address / Địa chỉ Đăng ký mới .................................................................................................................................. 

Change of Postal Address / Thay đổi Địa chỉ nhận thư 

New Postal Address / Địa chỉ Nhận thư mới .... ................................................................................................................................. 

Change / Revision of Investment (Registration)  
Certificate / Enterprise Registration Certificate  Change of Company Seal / Thay đổi Con dấu 

   

Thay đổi / Sửa đổi Giấy Chứng nhận (đăng ký) Đầu tư 
/ Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp   

   New Company Seal Specimen 
   Mẫu Con dấu mới  

Dated / Ngày ………………………………….  Valid until: ………….…………… 
  Sử dụng cho tới  

Change Tel. / Fax number:     New Tel………………..………… New Fax………………..…………                                              
Đổi số điện thoại / fax             Số điện thoại mới                            Số Fax mới 

Change of the Duly Authorized Representative of Account Holder (cancelling all registration of the existing Duly  
Authorized Representative of Account Holder) 

Thay đổi Người đại diện hợp pháp của Chủ Tài khoản (hủy bỏ mọi đăng ký đối với người đại diện hợp pháp hiện tại của Chủ tài khoản) 

Full Name of the existing Duly Authorized Representative …………………………………… ID: ………………………………….. 
Tên người đại diện hợp pháp hiện tại                                                                                                       Giấy tờ tùy thân 

Full Name of New Duly Authorized Representative / Họ và Tên người đại diện hợp pháp mới: 
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

Title / Chức vụ   …………………………  Email Address / Địa chỉ Thư điện tử  ……………………………………………………… 

Date of Birth / Ngày tháng năm sinh    …………………………………. Tel. No. / Số điện thoại ………………………………………. 

Nationality / Quốc tịch  ……………………………………..……            Resident / Người cư trú                   Non-Resident / Người không cư trú            

ID / CIC / Passport No. / Số CMND / Thẻ CCCD / Hộ chiếu  ………………………… Issuing Date / Ngày cấp .....…………………………….. 

Issued by / Nơi cấp    ………………………………………………………….  Visa No. / Thị thực nhập cảnh  ……………………………                                  

Registered Residential Address in Vietnam / Current Address in Address                                                       

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam / Địa chỉ hiện thời tại Việt Nam 

Permanent Address in Vietnam ............................................................................................................................................................. 

Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Việt Nam 

Overseas Registered Residential Address .............................................................................................................................................. 

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài 

 
 



 

Change of Authorized Persons of Account Holder (Also refer and fill in the  Signature Specimen) 
Thay đổi Người được ủy quyền của Chủ Tài khoản (Điền thêm chi tiết trong phần  Chữ ký mẫu )   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Registration / Change of Chief Accountant / Person in charge of Accounting (Also refer and fill in the  Signature Specimen) 
Đăng ký / Thay đổi Kế Toán Trưởng / Người phụ trách Kế toán (Điền thêm chi tiết trong phần  Chữ ký mẫu ) 
 

 

Cancel all registration of existing Chief 
Accountant / Person in charge of Accounting Full name ……………………………………….. ID …….…………… 
Hủy bỏ mọi đăng ký đối với Kế toán trưởng/Người 
phụ trách kế toán hiện tại 

 Họ và tên ……………………………………….. Giấy tờ tùy thân 

 Register Chief Accountant / Person in charge of Accounting as follows: 
Đăng ký Kế Toán Trưởng / Người phụ trách Kế toán như sau 

 
Full Name / Họ và Tên  

Title / Chức vụ                                                                     Email Address / Địa chỉ Thư điện tử   

Date of Birth / Ngày tháng năm sinh              Tel No. / Số Điện thoại 
 
Nationality / Quốc tịch                                                                     Resident / Người cư trú                   Non-Resident / Người không cư trú             

ID / CIC / Passport No. / Số CMND / Thẻ CCCD / Hộ chiếu                                                 Issuing Date / Ngày cấp 

Issued by / Nơi cấp                                                                                                Visa No. / Thị thực nhập cảnh                                     

Registered Residential Address in Vietnam / Current Address in Address                                                       
Địa chỉ nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam / Địa chỉ hiện thời tại Việt Nam 

Permanent Address in Vietnam  
Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Việt Nam 

Overseas Registered Residential Address  
Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài 

Decision on Appointment of Chief Accountant / Person in charge of Accounting No. _______________ dated ______________ 
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng / Người phụ trách Kế toán số                                                                ngày 

         (In case the Chief Accountant is outsourced:       Outsourcing contract No _________________ dated____________) 
         (Trong trường hợp thuê ngoài Kế toán trưởng:      Hợp đồng thuê ngoài số                                         ngày                         ) 

Change of Authorized Persons of Chief Accountant / Person in charge of Accounting (Also refer and fill in the  Signature Specimen) 
Thay đổi Người được ủy quyền của Kế Toán Trưởng / Người phụ trách Kế toán (Điền thêm chi tiết trong phần  Chữ ký mẫu ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Other Changes          
Các thay đổi khác  

                                                     

Cancel the authorization of  the following persons / Hủy bỏ việc ủy quyền đối với các cá nhân sau đây: 

1. Full Name:_______________________________/ID_____________ 
     Họ và tên                                                                           Giấy tờ tùy thân 

3. Full Name:_______________________________/ID_____________ 
     Họ và tên                                                                           Giấy tờ tùy thân 

2. Full Name:_______________________________/ID_______________
     Họ và tên                                                                           Giấy tờ tùy thân 

4. Full Name:_______________________________/ID_______________
     Họ và tên                                                                          Giấy tờ tùy thân 

Add new Authorized Persons as follows / Bổ sung thêm Người được ủy quyền sau đây: 

1. Full Name:_______________________________/ID_____________ 
     Họ và tên                                                                           Giấy tờ tùy thân 

3. Full Name:_______________________________/ID_____________ 
     Họ và tên                                                                           Giấy tờ tùy thânthan 

2. Full Name:_______________________________/ID_______________
     Họ và tên                                                                           Giấy tờ tùy thân 

4. Full Name:_______________________________/ID_______________
     Họ và tên                                                                          Giấy tờ tùy thân 

Cancel the authorization of  the following persons / Hủy bỏ việc ủy quyền đối với các cá nhân sau đây: 

1. Full Name: _______________________________ ID:__________ 
     Họ và tên                                                                            Giấy tờ tùy thân 

2. Full Name: _______________________________  ID:__________ 
     Họ và tên                                                                             Giấy tờ tùy thân 

3. Full Name: _______________________________ ID:_________ 
     Họ và tên                                                                      Giấy tờ tùy thân 

4. Full Name: _____________________________  ID:__________ 
     Họ và tên                                                                         Giấy tờ tùy thân 

Add new Authorized Persons as follows / Bổ sung thêm Người được ủy quyền sau đây: 

1. Full Name: _______________________________ ID:__________ 
     Họ và tên                                                                            Giấy tờ tùy thân 

2. Full Name: _______________________________  ID:__________ 
    Họ và tên                                                                             Giấy tờ tùy thân 

3. Full Name: _____________________________  ID:__________ 
     Họ và tên                                                                          Giấy tờ tùy thân 

4. Full Name: ____________________________  ID:__________ 
    Họ và tên                                                                           Giấy tờ tùy thân 



 
SEAL AND SIGNATURE SPECIMEN CUM POWER OF ATTORNEY 
BẢNG ĐĂNG KÝ MẪU DẤU VÀ CHỮ KÝ KIÊM VĂN BẢN ỦY QUYỀN  

The following method of using signatures is applicable to all accounts 
opened with Mizuho Bank, Ltd. – Ho Chi Minh City Branch 
Phương thức sử dụng chữ ký sau áp dụng cho tất cả các tài khoản mở tại 
Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

effective from /  
có hiệu lực kể từ ngày  …………… 

until further written 
notice / 
đến khi có thông báo 
khác bằng văn bản 

Account Number / Số hiệu tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………. 

GROUP A / NHÓM A:  
The Duly Authozied Representative  
Người đại diện hợp pháp 

1st Signature Specimen 
Mẫu chữ ký thứ nhất 

2nd Signature Specimen 
Mẫu chữ ký thứ hai 

Note 
Ghi chú 

The Duly Authorized  Representative / Người đại diện hợp pháp 

Full Name / Họ & Tên: ………………………………………................... 

   

Authorized Person / Người được ủy quyền  

Full Name / Họ & Tên: …………………............................................. 

Title / Chức vụ: ............................................................................................. 

ID card / Citizen Identification card / Passport No. ................................ 
Số CMND / Thẻ CCCD / Số Hộ chiếu 
 
Issuing Date / Ngày cấp: ………………………………………………... 

Issued by / Nơi cấp: …………………………………………………….. 

   

Authorized Person / Người được ủy quyền  

Full Name / Họ & Tên: …………………........................................... 

Title / Chức vụ: ............................................................................................ 

ID card / Citizen Identification card / Passport No. ................................ 
Số CMND / Thẻ CCCD / Số Hộ chiếu 

Issuing Date / Ngày cấp: ………………………………………………... 

Issued by / Nơi cấp: …………………………………………………….. 

   

Authorized Person / Người được ủy quyền  

Full Name / Họ & Tên: …………………........................................... 

Title / Chức vụ: ............................................................................................ 

ID card / Citizen Identification card / Passport No. ................................ 
Số CMND / Thẻ CCCD / Số Hộ chiếu 

Issuing Date / Ngày cấp: ………………………………………………... 

Issued by / Nơi cấp: …………………………………………………….. 

   

Authorized Person / Người được ủy quyền  

Full Name / Họ & Tên: …………………........................................... 

Title / Chức vụ: ............................................................................................ 

ID card / Citizen Identification card / Passport No. ................................ 
Số CMND / Thẻ CCCD / Số Hộ chiếu 

Issuing Date / Ngày cấp: ………………………………………………... 

Issued by / Nơi cấp: …………………………………………………….. 

   

 



 

GROUP B/ NHÓM B:  

Chief Accountant / Person in charge of Accounting & Authorised 
Persons  
Kế toán trưởng / Người phụ trách Kế toán & Người được ủy quyền 

1st Signature Specimen 
Mẫu chữ ký thứ nhất 

2nd Signature Specimen 
Mẫu chữ ký thứ hai 

Note 
Ghi chú 

Chief Accountant / Person in charge of Accounting 
Kế Toán Trưởng / Người phụ trách kế toán 

Full Name / Họ & Tên………………………….......................................... 

   

Authorized Person / Người được ủy quyền  

Full Name / Họ & Tên………………………….......................................... 

Title / Chức vụ................................................................................................. 

ID card / Citizen Identification card / Passport No. ................................ 
Số CMND / Thẻ CCCD / Số Hộ chiếu 

Issuing Date / Ngày cấp: ………………………………………………... 

Issued by / Nơi cấp: …………………………………………………….. 

   

Authorized Person / Người được ủy quyền  

Full Name / Họ & Tên…………………………......................................... 

Title / Chức vụ................................................................................................ 

ID card / Citizen Identification card / Passport No. ................................. 
Số CMND / Thẻ CCCD / Số Hộ chiếu 

Issuing Date / Ngày cấp: ………………………………………………... 

Issued by / Nơi cấp: …………………………………………………….. 

   

Authorized Person / Người được ủy quyền  

Full Name / Họ & Tên…………………………......................................... 

Title / Chức vụ................................................................................................ 

ID card / Citizen Identification card / Passport No. ................................. 
Số CMND / Thẻ CCCD / Số Hộ chiếu 

Issuing Date / Ngày cấp: ………………………………………………... 

Issued by / Nơi cấp: …………………………………………………….. 

   

 

We hereby authorize the persons who have name and signature as 
above to execute: 
Bằng văn bản này, chúng tôi ủy quyền cho người có tên và mẫu chữ 
ký ở trên thực hiện: 
 
 
 

 All transactions related to the  
Account / Mọi giao dịch liên quan 
đến Tài khoản 

 Other/ Khác 

…………………………………… 

…………………………………… 

Seal Specimen 1 / Mẫu dấu 1 Seal Specimen 2 / Mẫu dấu 2 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 

Signing Instruction / Scope of POA 

Chỉ thị Chữ ký / Phạm vi ủy quyền 

For the Account Holder being Vietnamese legal entity / Đối với Chủ tài khoản là pháp nhân Việt Nam: 

For transaction documents with the Bank in connection to the Account Holder’s bank accounts: 

Đối với các chứng từ giao dịch với Ngân hàng liên quan đến các tài khoản ngân hàng của Chủ tài khoản: 

o  __ signature(s) with __ signature(s) of Group A and __ signature(s) of Group B JOINTLY 

 __ chữ ký với __ chữ ký thuộc Nhóm A và __ chữ ký thuộc Nhóm B ĐỒNG KÝ 

For contractual documents with the Bank in connection to the Account Holder’s bank accounts: 

Đối với các văn kiện hợp đồng với Ngân hàng liên quan đến các tài khoản ngân hàng của Chủ tài khoản: 

o  ANY ___ signature(s) of Group A / ___ chữ ký bất kỳ thuộc Nhóm A         

o  Other / Khác: ________________________________________________________________________________ 
 

For other Account Holders / Đối với các Chủ tài khoản khác: 

o  __ signature(s) with __ signature(s) of Group A and __ signature(s) of Group B JOINTLY 

 __ chữ ký với __ chữ ký thuộc Nhóm A và __ chữ ký thuộc Nhóm B ĐỒNG KÝ 

o ANY single signature / Một chữ ký bất kỳ o Other / Khác: _________________________________________________________ 
 

 

 
The above changes, which shall be applicable to all accounts opened with the Bank, unless otherwise specified shall take effect from the 
date when the Bank receive this application. 
Những thông tin thay đổi ở trên, áp dụng cho tất cả các tài khoản mở tại Ngân hàng, sẽ có hiệu lực kể từ ngày Ngân hàng nhận được giấy 
đề nghị này trừ khi có chỉ định khác.  
 
All other information already registered with the Bank still remains unchanged. 
Các thông tin khác đã đăng ký với Ngân hàng trước đó sẽ giữ nguyên và không thay đổi. 
 
 
We hereby declare that the above-mentioned information in this Application is truthful and we are fully responsible for this information 
before the law. 
Chúng tôi cam đoan rằng mọi thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác. Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về những 
thông tin trên trước pháp luật. 
 
We agree that this document shall also be considered as an Amendment to the Contract for Opening and Using Accounts No. 
_________________________ dated _________________________ and binding on all parties when the Bank’s authorized representative 
sign in the part “For Bank Use Only”. 
Chúng tôi đồng ý rằng khi đại diện hợp pháp của Ngân hàng ký vào “Phần dành cho Ngân hàng” thì văn bản này cũng sẽ được xem là Bản 
sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Mở và Sử dụng Tài khoản số _________________________ ngày _________________________, và có giá trị 
ràng buộc các bên. 
 
 

  
  
 

For the Account Holder  
Thay mặt Chủ Tài khoản 

(Signature and seal / Ký tên và đóng dấu) 
 
 
 
 

________________________ 

The Duly Authorized Representative 
Người đại diện hợp pháp 

 
 
 
 
 



 
 

For Bank’s Use Only 
Phần dành cho ngân hàng 

 
The Bank has agreed to accept the changes as stated in this 
Application. 
Ngân hàng đồng ý chấp thuận các thay đổi được đề cập theo 
Giấy Đề nghị này.  

 
 

For Mizuho Bank, Ltd. – Ho Chi Minh City Branch 
Đại diện Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. 

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh  
 
 
 
 
 
 

Authorized Signature & Seal 
Chữ ký ủy quyền & Đóng dấu 

 
 
 

This Amendment to the Contract for Opening and Using Accounts is established in two (02) original copies containing both English and 
Vietnamese languages, all of which are of equal validity. Each party to this Amendment shall keep one (01) original copy. In case of 
inconsistency between two languages, the English language shall prevail, unless otherwise required by Vietnamese laws. 
Bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Mở và Sử dụng Tài khoản này được lập thành hai (02) bản gốc gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt, có giá trị 
pháp lý như nhau. Mỗi bên của Bản sửa đổi, bổ sung này sẽ giữ một (01) bản gốc. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ, 
phần ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác 

 
 
 

Customer Abbreviation / Tên  khách hàng viết tắt: Approved 
Phê duyệt 

Checked 
Kiểm tra 

Made 
Lập 

 

            
 

   

 


