
APPLICATION FOR NEW ACCOUNT OF CORPORATE CUSTOMER’S INFORMATION 
GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ THÊM TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP  

Date / Ngày: _____________ 

To / Kính gửi:       Mizuho Bank, Ltd. – Ha Noi Branch (the “Bank”) 
                    Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hà Nội (“Ngân hàng”) 

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 ………………………………………… 
Main office 
Address: ……………………………... 

Tên Tài khoản ………………………………………… Địa chỉ đặt trụ sở 
chính ……………………………... 

 

Open additional account:        Resident           Non-resident 
Mở thêm tài khoản mới              Cư trú                   Không cư trú 
 Capital / Vốn  USD  JPY  VND  Other / Khác …………… 
 Saving / Thanh toán  USD  JPY  VND  Other / Khác …………… 

 FIIA/ Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp                                                   VND                    Other / Khác ………… 

 Other / 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 on this Application are truthful and we are fully responsible 
for these information before the law. We agree that this document shall be binding between us and the Bank when the 
Bank’s authorized representative sign in the part below. 

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.Chúng tôi đồng ý rằng khi đại diện hợp pháp của Ngân hàng ký 
vào phần dưới đây thì văn bản này có giá trị ràng buộc giữa chúng tôi và Ngân hàng. 

This Application for Amendment is established in both English and Vietnamese languages, all of which are of equal 
validity. In case of inconsistency between two languages, the English language shall prevail, unless otherwise 
required by Vietnamese laws/Giấy đề nghị thay đổi, bổ sung này gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt, có giá trị pháp lý 
như nhau. 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 có quy định khác. 

The Duly Authorized Representative of 
Account Holder / Đại diện hợp pháp của 

Chủ tài khoản 
(Signature and seal / Ký tên và đóng dấu) 

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.  
This Application is an intergrated part of the 
following agreement between the Customer 
and the Bank/ Giấy đề nghị này là một phần 
không tách rời của hợp đồng sau đây ký 
giữa Khách hàng và Ngân hàng: 

For Mizuho Bank, Ltd. – Ha Noi 
Branch/Đại diện Ngân hàng Mizuho 
Bank, Ltd.-Chi nhánh Tp Hà Nội 

 
 
 
 

 

Contract No: ……………………… Authorized Signature & Seal 
Chữ ký của người có thầm quyền 

& Đóng dấu 
Hợp đồng số  
A/C Activated 
date/ Ngày hoạt 
động tài khoản 

………………………. 

 

For Bank’s Use Only/Phần chỉ dành cho Ngân hàng 

 

1 .CCY other than YEN: Yes  No. If “Yes”,go to 2 
2. JP resident :   Yes                       CONDUCT PRO- AMA CHECK 
                            
                              No.                      GO TO 3                                               
3. Actual decision making authority for trans is in JP:  
   Yes                         CONDUCT PRO- AMA CHECK 
   No                          GO AHEAD WITH ACCOUNT OPENING  
ATTACH THE “CHECKLIST FOR ACCOUNT OPENING AT FRONT SIDE” 

CBA JC/CF 
Approved 
Phê duyệt 

Checked 
Kiểm tra 

Signature 
verified/ 

Ktra chữ ký 

Approved 
Phê duyệt 

Received 
Nhận 

 
 

 
 
 

   
 
 


