
 

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF BALANCE 
ĐƠN XIN XÁC NHẬN SỐ DƯ 

 
Date/ Ngày:______________ 

Dear Sirs/ Kính gửi quý Ngân hàng, 

We hereby ask you to issue certificate of balance(s) of my/our following account(s) with you:  
Chúng tôi đề nghị quý Ngân hàng phát hành bản xác nhận số dư của (các) tài khoản của tôi/ của công ty chúng tôi tại quý Ngân hàng như dưới đây:  

Number of copy/Số bản:  
Date of issuance/Ngày xác nhận:  

For issuing certification’s fee/ Hình thức thanh toán phí phát hành xác nhận:  

               ☐   We authorized you to debit our account/Chúng tôi ủy quyền cho ngân hàng trích phí từ tài khoản của chúng tôi số: …………...                                          

               ☐     By cash/Thanh toán tiền mặt: 

   

 
OPTION  
Lựa chọn 

 

 
KIND OF ACCOUNT  

Loại tài khoản 
 

PLS SPECIFY A/C NO (If any) 
Số TK - nếu có 

☐ Current Account 
Tài khoản current   

 
☐ Current/Checking account 

Tài khoản séc  

☐ Capital account 
Tài khoản vốn 

 
 
 

☐ Savings Account 
Tài khoản thanh toán 

  
  
  
 
 

☐ 
Time Deposit 
Tiền gửi định kỳ   

☐ Security Deposit 
Tiền gửi ký quỹ  

☐ Loan 
Vay   

☐ Letter of Guarantee 
Thư bảo lãnh   

☐ Letter of Credit 
Thư tín dụng   

☐ Others (Pls specify) 
Khác (đề nghị ghi rõ)   

 

Account name/ Tên tài khoản Pls send results as follow/ Đề nghị gửi kết quả như sau: 

□ Keep at the counter for Mr/Ms…………………. ID/Passport ……………………….to 
collect. 
Giữ tại quầy cho Ông/Bà ..................... Số CMT/Hộ chiếu................... đến lấy 

 □ Send via domestic express mail/ Gửi chuyển phát nhanh nội địa 
 □ Send to overseas by normal mail/ express mail (Pls sellect). 

Gửi ra nước ngoài bằng thư thường/chuyển phát nhanh (Vui lòng chọn). 

 

 

 

 

(Authorized Signature and Seal) 
Chữ ký ủy quyền và dấu 

□ Other instruction/ Chỉ dẫn khác:  
(In case of sending to address other than your registered with us) Pls specify: 
(Trong trường hợp gửi tới địa chỉ không phải địa chỉ đăng ký với Ngân hàng) Vui lòng ghi rõ: 
Address/ Địa chỉ: ………………………………………… 
……………………………………………………. 
Attention/ Người nhận:…………….............Tel/ Số điện thoại:…………………… 

          Received date/ Ngày nhận: 

Approve 
Phê duyệt 

Check 
Kiểm tra 

Signature Verify 
Xác minh chữ ký 

Receive 
Nhận 

   
 
   

  
 
 

 

This Application for Certificate of Balance is established in English and in Vietnamese languages, of equal validity. In case of 

inconsistence between 02 languages, the English language shall prevail. Đơn xin xác nhận số dư này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt, hai 

ngôn ngữ có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa hai ngôn ngữ,phần tiếng Anh sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng. 

Mizuho Bank, Ltd. 
Hanoi Branch 
4th Floor, 63 LTT Building 
63 Ly Thai To Street, Hanoi, Vietnam 
Tel: 84-24-39363123/4; Fax: 84-24-38266665 

 


