
To/Kính gửi:  MIZUHO BANK, LTD. - Hanoi Branch 
  4F, 63LTT Bldg, 63 Ly Thai To St., Hanoi, Vietnam. 
Date/Ngày:  
 
Subject:/v.v   ACCOUNT CLOSURE REQUEST   

ĐƠN XIN ĐÓNG TÀI KHOẢN 
Please close my/ our following account(s) with your immediate effect. 

Xin lập tức đóng (những) tài khoản dưới đây của tôi/chúng tôi mở tại ngân hàng. 

No./STT Account Number/Số tài khoản Account Name/Tên tài khoản 
1.   

2.   

3.   

4.   

Please pay me the balance on the above account after deduction of account closure fee applicable from time to time. 
Xin hoàn trả lại cho tôi số tiền còn lại trong (các) tài khoản trên sau khi trừ đi phí đóng tài khoản theo như quy định của ngân 
hàng tùy từng thời điểm 

 ACCOUNT CLOSING DATE/Ngày đóng tài khoản:  
 BY CASH/Nhận bằng tiền mặt: 

o I/we hereby authorize the person with details as follows to receive on behalf of me/us: 
Tôi/chúng tôi uỷ quyền cho người có tên dưới đây nhận tiền thay tôi/chúng tôi 
+ Full name/Họ tên:         
+ Passport/ ID No./Số CMT/hộ chiếu:       

 BY TELEGRAPHIC TRANSFER/Nhận bằng chuyển khoản:       
o Remitted currency/Loại tiền:       USD                JPY              …….    
o Beneficiary name /Tên người thụ hưởng:          
o Beneficiary address/ Địa chỉ người thụ hưởng: _______________________________________ 
o Beneficiary’s account number/Số TK của người thụ hưởng:______________________________ 
o Beneficiary’s bank name/Tên ngân hàng của người thụ hưởng:____________________________ 

Branch/Chi nhánh:                                  

Address/Địa chỉ  :                 
o Message to beneficiary/Nội dung thanh toán:_________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________
_ 

All banks’ charge/ fee will be borne by beneficiary./Mọi chi phí của ngân hàng do người thụ hưởng chịu 

Reason for Closure Lý do đóng tài khoản:           

In case of closing all accounts, instruction for sending bank documents generating after this request is: 
Trong trường hợp đóng tất cả các tài khoản, chứng từ giao dịch của Ngân hàng sẽ được gửi theo chỉ dẫn sau đây: 

 No sending/ Không gửi. 
 Following current mailing method registered with our Bank/Gửi theo phương thức nhận chứng từ đã đăng 

ký với Ngân hàng. 
 
Customer’s Authorized Signature(s)/ Seal if applicable 
Chữ ký uỷ quyền của khách hàng/Dấu công ty (nếu áp dụng) 
 

              
FOR BANK USE ONLY/ Phần dành cho ngân hàng 

JGM BP APPR RECEIVE SIG. VER

 
 
  
 
 
 
 
This Request is established in English and in Vietnamese, of equal validity. In case of inconsistence between 02 versions, the 
English version shall prevail./Yêu cầu 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. 

 

A/C CLOSED/TK ĐÓNG 
CLOSING DATE/Ngày đóng: 

  OP APPR             CHECK              MADE 
 

 
Operation Dept. 1: 
 
 
Received Date: 


