
MIZUHO BANK, LTD.  – HANOI BRANCH 

63LTT Building 
63 Ly Thai To Street, Hanoi, Vietnam 
Tel:  84-24-39363123  FAX 84-24-38266665 

 
OPENING ACCOUNT SERVICE 

DỊCH VỤ MỞ TÀI KHOẢN 

Mizuho Bank, Ltd. – Hanoi Branch actually provides the opening account service for the 
following customers:/ Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hà Nội hiện cung cấp 
dịch vụ mở tài khoản cho những khách hàng sau đây: 
 
1. REPRESENTATIVE OFFICE OF A FOREIGN COMPANY IN VIETNAM 

Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam  
 
2. FOREIGN CONTRACTOR IN VIETNAM 

Nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam 
 

3. CONSORTIUM OF CONTRACTORS IN VIETNAM 
 Liên danh Nhà thầu tại Việt Nam 

 
4. FOREIGN DIRECT INVESTMENT COMPANY 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
 
5. FOREIGN PARTNER TO A BUSINESS CORPORATION CONTRACT (“BCC”) 

Bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh  
 
6. DOMESTIC ENTERPRISE 

Doanh nghiệp trong nước 
 
7. INDIVIDUALS 

Cá nhân 
 
8. JOINT ACCOUNT 

Đồng tài khoản 
 
9. FOREIGN COMPANY AND ORGANISATION OUTSIDE VIETNAM 

Công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài 
 
10. FOREIGN NGOs IN VIETNAM 

Tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam 
 

11. BRANCH OF FOREIGN COMPANY IN VIETNAM 
Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam 

 



12. BRANCH OF LOCAL COMPANY IN VIETNAM 
Chi nhánh của công ty trong nước tại Việt Nam 

 
13. REPRESENTATIVE OFFICE OF LOCAL COMPANY IN VIETNAM 

Văn phòng đại diện của công ty trong nước tại Việt Nam 
 
14. BRANCH OF FOREIGN LAW FIRM IN VIETNAM 

Chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 
 
15. ESCROW ACCOUNT <Joint Holders> 

Mở Tài khoản Ký quỹ <Đồng chủ tài khoản> 
 
16. ESCROW ACCOUNT <Single Holder> 

Mở Tài khoản Ký quỹ <Một chủ tài khoản  
 

For all information, please 
contact/ Để biết thêm thông tin, 
vui lòng liên hệ: 
 

 
Mizuho Bank, Ltd. Hanoi Branch  
4th Floor, 63LTT Building  
63 Ly Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam  
Tel: (84-24) 39363123                     
Fax: (84-24) 38266665 
 

 

 

 

  



GENERAL GUIDANCE 
HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Application for Opening Account, Signature Card & Account Agreement is to be signed and sealed 
by: 
Giấy đề nghị Mở tài khoản, Phiếu Chữ ký mẫu & Thỏa thuận Mở tài khoản được ký và đóng dấu bởi: 
 

Representative Office 
Văn phòng đại diện 

Chief Representative or by another person duly authorised by the head office under a decision of the head 
office and a POA of the Chief Representative. When there is a change to the authorised person, a new 
decision and new POA should be issued by the head office and the Chief Representative. (Người đứng đầu 
văn phòng đại diện hoặc một người khác theo quyết định của Hội sở chính và thư ủy quyền của Người đứng đầu văn phòng đại diện. 
Khi người này được thay đổi, cần có quyết định mới từ hội sở chính và thư ủy quyền mới của Người đứng đầu văn phòng đại diện.) 

Foreign Contractor in 
Vietnam 
Nhà thầu nước ngoài tại 
Việt Nam 

Authorized Representative (Đại diện được ủy quyền) 

Foreign Direct 
Investment Company 
& Domestic Enterprise 
Doanh nghiệp có vốn ĐTNN 
& Doanh nghiệp trong nước 

Legal Representative or another person duly authorised by the Legal Representative under a POA (both 
referred to as duly authorised representative).  
 (Đại diện theo pháp luật hoặc một người khác được ủy quyền hợp lệ bởi Đại diện theo pháp luật thông qua một thư ủy quyền (gọi 
chung là người đại diện hợp pháp)) 

Foreign Partner to a 
BCC 
Bên nước ngoài trong hợp 
đồng hợp tác kinh doanh 

Authorised Representative or another person authorised by the foreign partner to a BCC under the foreign 
partner’s decision and a POA of the Authorised Representative. When there is a change to this authorised 
person, a new decision and new POA should be issued by the foreign partner and the Authorised 
Representative.  (Người đại diện được ủy quyền hoặc một người khác theo quyết định của bên nước ngoài và thư ủy quyền của 
người đại diện được ủy quyền. Khi người này được thay đổi, cần có quyết định mới từ bên nước ngoài và thư ủy quyền mới của 
người đại diện được ủy quyền.) 

Joint Account 
Đồng tài khoản 

Representative of the co-holder companies as specified in accordance with the Account Co-holder 
Agreement or under a POA signed by each account co-holder companies.  (Đại diện của các bên đồng chủ tài 
khoản như được nêu rõ trong Hợp đồng mở tài khoản hoặc bằng thư ủy quyền ký bởi các bên đồng chủ tài khoản.) 

Foreign Company and 
Organization outside 
Vietnam 
Công ty nước ngoài và Tổ 
chức nước ngoài 

Authorised Representative under the POA from the foreign company and organization outside Vietnam. 
When there is a change to this authorised person, a new POA should be issued by the head office.  (Đại 
diện được ủy quyền bằng thư ủy quyền của công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Khi đại diện được ủy quyền thay 
đổi, cần yêu cầu thư ủy quyền mới từ hội sở chính.) 

Foreign NGOs in 
Vietnam 
Tổ chức phi chính phủ tại 
Việt Nam 

Chief/Manager of the foreign NGO in Vietnam or another person authorised by the head office under a 
POA.  When there is a change to this authorised person, a new POA should be issued by the head office.  
(Người đứng đầu văn phòng đại diện/ Người đứng đầu tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam hoặc một người khác được ủy quyền 
bằng thư ủy quyền từ hội sở chính. Khi có sự thay đổi người được ủy quyền này, cần có thư ủy quyền mới từ hội sở chính.) 

Branch of Foreign 
Company in Vietnam 
Chi nhánh  của Công ty 
Nước ngoài tại Việt Nam 

Branch Manager or another person authorised by the head office and the Branch Manager under POA.  
(Người đứng đầu chi nhánh hoặc một người khác được ủy quyền bởi hội sở chính và Người đứng đầu chi nhánh bằng thư ủy quyền.) 

Branch of Local 
Company in Vietnam 
Chi nhánh của Công ty 
trong nước tại Việt Nam 

Branch Manager or another person authorised by the local company and the Branch Manager under POA. 
(Người đứng đầu chi nhánh hoặc một người khác được ủy quyền bởi công ty trong nước và Người đứng đầu chi nhánh bằng thư ủy 
quyền.) 

Representative Office 
of Local Company in 
Vietnam 
VPĐD của công ty trong 
nước tại Việt Nam 

Chief representative or another person authorised by the local company and the Chief Representative 
under POA.   
(Người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc một người khác được ủy quyền bởi công ty trong nước và Người đứng đầu văn phòng đại 
diện văn phòng thông qua thư ủy quyền.) 

Branch of Foreign 
Law Firm in Vietnam 
Chi nhánh công ty luật nước 
nước ngoài tại Việt Nam 

Branch Manager or another person authorised by the foreign law firm and the Branch Manager under 
POA.  
(Người đứng đầu chi nhánh hoặc một người khác được ủy quyền bởi công ty luật nước ngoài và Người đứng đầu chi nhánh bằng 
thư ủy quyền.) 

Escrow Account 
Tài khoản Ký quỹ 

The representative of the co-holder companies as specified in Escrow Account Agreement or under a 
POA signed by each account co-holder companies.  (Đại diện của các bên đồng chủ tài khoản phải như được nêu trong 
Hợp đồng mở tài khoản ký quỹ hoặc bằng thư ủy quyền ký bởi các bên đồng chủ tài khoản.) 



 
2. Account holder of a legal entity means the legal entity opening the account. The legal 

representative or authorised representative of the legal entity (both referred to as duly authorised 
representative) executes transation through the account within the scope of authority (Chủ tài khoản 
của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại 
diện hợp pháp) thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện ) 

3. Self-Certified copy means a copy certified as true copy by the Bank after having compared with 
the original showed by the customer. (Bản sao tự xác thực là văn bản được Ngân hàng xác nhận đúng như bản 
gốc sau khi đối chiếu với bản chính được khách hàng xuất trình). 

4. Certified copy means a copy certified as true copy by relevant administration authority such as 
district legal department, commune speople’s committee etc. (Bản sao có chứng thực là văn bản được 
chứng thực có giá trị giống như bản chính bởi cơ quan hành chính có thẩm quyền như Phòng tư pháp quận huyện, Uỷ 
ban nhân dân xã phường thị trấn một đơn vị công chứng nhà nước)  

5. Notarised copy means a copy certified as true copy by the notary public. (Bản sao công chứng là văn 
bản được chứng thực có giá trị giống như bản gốc bởi một đơn vị công chứng). 

6. Original: if in Vietnamese and avaiable, the customer can provide the bank with such document 
instead of self-certified/certified/notarised copy/(Nếu sẵn có bản gốc bằng tiếng Việt, khách hàng có thể cung 
cấp cho Ngân hàng thay thế cho Bản sao tự  xác thực/có chứng thực /công chứng) 

7. Beneficiary Owner Declaration Form is used only in certain restricted cases as mentioned in the 
IOP on Customer-Due-Diligence & Anti-Money Laundering related matters. It  shall be made 
according to the Bank’s standard form and signed and sealed by the Account’s Representative 
(Legal Rep., Chief Rep., Authorized Rep., Manager, etc.). (Cam kết về  chủ sở hữu hưởng lợi chỉ được sử 
dụng trong một số trường hợp hạn chế nhất định được đề cập tại Quy trình hoạt động nội bộ liên quan đến cập nhật 
thông tin nhận biết khách hàng và các vấn đề về phòng chống rửa tiền. Cam kết này phải được lập theo mẫu của ngân 
hàng và phải được ký và đóng dấu bởi đại diện của tài khoản (Đại diện theo pháp luật, Người đứng đầu văn phòng đại 
diện, Đại diện theo ủy quyền, Người đứng đầu Chi nhánh, v.v.). 

8. Regarding Resolution of BoM/MC approving the opening of account(s) (either of FDI or 
domestic company): the Company’s charter should be reviewed for determining if an approval from 
the BoM/MC is required for account opening.  If the charter is silent, such approval is not 
necessary, the Resolution of BoM/MC is not required.  (Liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng Quản trị/Hội 
đồng Thành viên thông qua việc mở tài khoản ngân hàng (đối với cả trường hợp doanh nghiệp có vốn ĐTNN và doanh 
nghiệp trong nước): Điều lệ công ty cần phải được rà soát để xác định khi mở tài khoản có cần sự chấp thuận của Hội 
đồng thành viên/ Hội đồng quản trị hay không. Nếu Điều lệ không quy định điều này, Nghị quyết của Hội đồng thành 
viên/ Hội đồng quản trị là không cần thiết). 

9. Regarding Resolution of BoM/MC appointing the Legal Representative or Registration of 
BoM/MC Members, General Director and BoM/MC Chairman (either of FDI or domestic 
company): if the Investment Certificate/Business Registration Certificate/Enterprise Registration 
Certificate already mentions the name of the Legal Representative of the Company, the Resolution 
is not required.  (Liên quan đến Nghị quyết của HĐQT/HĐTV bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật hoặc Giấy 
Đăng ký HĐTV/HĐQT, Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐTV/HĐQT (đối với cả trường hợp doanh nghiệp có vốn ĐTNN và 
doanh nghiệp trong nước): nếu Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp đã ghi rõ tên của người đại diện theo pháp luật của công ty, Nghị quyết của Hội đồng thành viên/ Hội đồng 
quản trị là không cần thiết). 

10. The Seal Registration Certificate should be checked carefully to ensure that the Certificate is still 
valid and has not expired.  (Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu phải được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo vẫn còn 
hiệu lực và chưa hết hạn.) 
In accordance with Decree 78/2015/ND-CP providing guidelines on the implementation of Corporate Law 
2014, Corporate instead of applying for Seal Registration Certificate, will inform the using/changing seal 
specimen and it will be posted in the National Portal for Corporate Registration/ (Theo Nghị định 78/2015/NĐ-
CP hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp sẽ không được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu 
dấu mà sẽ thông báo về việc sử dụng/thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp và thông báo này sẽ được đăng tải trên 
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.)  

11. Legal Representative of a company established in Vietnam (either FDI or domestic company) is 
the person whose name is mentioned in the Investment Certificate/Business Registration 
Certificate/Enterprise Registration Certificate (General Director or BoM/MC Chairman). According 



to the Corporate Law 2014, a company may have more than 01 legal representative (Đại diện theo 
pháp luật của công ty được thành lập tại Việt Nam (đối với cả trường hợp doanh nghiệp có vốn ĐTNN và doanh nghiệp 
trong nước) là người có tên trên Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp (Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên) Theo quy định tại Luật Doanh 
nghiệp 2014, 1 công ty có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật.) 

12. Company seal is not compulsorily required to be registered with the bank or affixed on required 
documents where those documents are issued by foreign entity established outside Vietnam.  For 
documents of more than 01 page, the overlapping seal is required.  (Dấu công ty không bắt buộc phải đăng 
ký với ngân hàng hoặc đóng trên các tài liệu theo yêu cầu nếu đó là các tài liệu do các công ty được thành lập ngoài Việt 
Nam phát hành. Đối với các tài liệu có trên 01 trang, phải đóng dấu giáp lai trên tất cả các trang của tài liệu.) 

13. Tax code certificate, in accordance with Decree 78/2015/ND-CP providing guidelines on the 
implementation of Corporate Law 2014, , is the same as the Enterprise Registration Certificate. 
(Theo Nghị định 78/2015/ND-CP hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp 2014, Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh 
nghiệp đồng thời là Giấy Chứng nhận đăng ký thuế.) 

14. Self declaration of information for Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
identification: this form is to declare whether the account holder is subject to FATCA. (Khai báo 
thông tin theo mục đích tuân thủ Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài (FATCA) chủ tài khoản sử 
dụng mẫu này để kê khai việc áp dụng FATCA đối với tài khoản.) 

15. Appointing Chief Accountant /Person in charge of Accounting: State owned enterprises/ limited 
liability companies, joint stock companies, partnership, foreign invested companies, branch of 
foreign invested companies in Vietnam must appoint qualified staff as chief accountant or 
otherwise person in charge of accounting for 01 financial year. Such appointment is in the form of a 
written decision. (Bổ nhiệm Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán: Doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH, công 
ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của doanh 
nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải bổ nhiệm người đủ tiêu chuẩn làm kế toán trưởng hoặc người phụ trách 
kế toán trong vòng tối đa 01 năm tài chính nếu chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng. Việc bổ nhiệm được thể hiện bằng 
quyết định dưới dạng văn bản.) 
If the Chief Accountant appoints authorised persons(s), a Power of Atorney is to be submitted to the 
bank/ (Kế toán trưởng cần cung cấp cho Ngân hàng Giấy ủy quyền nếu muốn bổ nhiệm người được ủy quyền) 

16. Regarding the ID:  
16.1 In respect of the Account’s Representative (Legal Rep., Chief Rep., Authorized Rep., 
Manager, Chief Accountant/person in charge of accounting etc.), to provide: 

16.1.1 a certified/self certified/notarised (translation) of the Passport /Identity card/Citizen 
Identification Card 
16.1.2 in respect of foreigner: effective documents evidencing the entry into Vietnam (passport 
page which shows the entry into Vietnam, or visa, or temporary resident card). For foreigners 
who are not in Vietnam at the time of opening account, the Account Holder is to provide the bank 
with a Letter of Attestation to confirm that they shall submit documents relating to the entry visa 
of these foreigners when they arrive in Vietnam (Letter of Attestation is to follow the form 
provided by the Bank). 
16.1.3 to write down, in the ID of these persons, information on (i) the overseas registered 
residential address & registered residential address in Vietnam (applicable to foreigner), or (ii) 
permanent registered residential address & current residential address (applicable to Vietnamese). 

16.2 In respect of other authorized signatories (including the person being authorized to sign the 
Application for Opening Account): 

16.2.1 a certified/self certified/notarised (translation) copy of the passport or identity card 
16.2.2 to write down a current residential address in the ID of these persons. 
Liên quan đến Giấy tờ tùy thân 
16.1 Đối với đại diện của tài khoản (Đại diện theo pháp luật, Người đứng đầu văn phòng đại diện, Đại diện theo ủy 
quyền, Người đứng đầu Chi nhánh, Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán v.v.), cung cấp: 

16.1.1 Bản sao tự  xác thực/có chứng thực /công chứng (dịch) Hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước 
công dân  
16.1.2 đối với người nước ngoài: giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam còn hiệu lực (trang hộ chiếu thể hiện 
người này đã nhập cảnh vào Việt Nam hoặc thị thực hoặc thẻ tạm trú). Đối với người nước ngoài không ở Việt 
Nam vào thời điểm mở tài khoản, Chủ tài khoản sẽ phải cung cấp cho ngân hàng một Thư Xác nhận rằng họ sẽ 



cung cấp các tài liệu liên quan tới việc nhập cảnh của những người nước ngoài này khi họ tới Việt Nam (Thư Xác 
nhận theo mẫu do Ngân hàng cung cấp). 
16.1.3 viết phía dưới Hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân của người có thẩm quyền ký Giấy 
đề nghị mở tài khoản các thông tin liên quan tới (i) địa chỉ cư trú đăng ký ở nước ngoài và địa chỉ cư trú tại Việt 
Nam (áp dụng với người nước ngoài), hoặc (ii) địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ tạm trú (áp dụng với người Việt 
Nam). 
16.2 Đối với những chữ ký được ủy quyền khác (bao gồm cả người được ủy quyền để ký trên Giấy đề nghị mở tài 
khoản v.v), cung cấp: 
 16.2.1 Bản sao tự  xác thực/có chứng thực /công chứng (dịch) Hộ chiếu /Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước 
công dân 
16.2.2 viết phía dưới Hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân của người có thẩm quyền này 
địa chỉ cư trú hiện tại (không yêu cầu đối với Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán) 

17. Additional ID may be under the form of diploma/degrees and/or driving licence and/or name card 
and/or membership card and/or company’s attestation etc. (containing signatory’s name, date of 
birth, nationality, address in Vietnam, working place, position, etc.). (Giấy tờ chứng minh nhân thân bổ 
sung có thể là bằng cấp/chứng chỉ và/hoặc giấy phép lái xe và/hoặc danh thiếp và/hoặc thẻ thành viên và/hoặc giấy xác 
nhận của công ty v.v. (nêu rõ tên ngày sinh, quốc tịch, địa chỉ tại Việt Nam, địa điểm làm việc, chức vụ, v.v.).) 

18. In case there are many legal representatives in a company, it is necessary to collect all prescribed 
ID and additional ID for each legal representative. (Trường hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì cần 
thu thập các giấy tờ tùy thân như đối với mỗi người đại diện theo pháp luật) 

19. Language: If the document in the application for account opening is in foreign language the 
translation of such document into Vietnamese is negotiable based on following principles:  
Ngôn ngữ: Nếu giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài thì việc dịch giấy tờ đó được thực 
hiện theo nguyên tắc sau: 
19.1(i) Mandatory: Establishment document(s)/Documents demonstrating the legal representative 
capacity of the account holder in opening and maintenance of the account; (ii) When requested by 
competence authority: Passport(s) and other documents in the Application dossier  
19.1.(i) Bắt buộc:  đối với Giấy tờ thành lập/Giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản 
trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán; (ii) Khi có yên cầu của cơ quan có thẩm quyền đối với Hộ chiếu và các 
giấy tờ khác trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán. 
19.2. The Vietnamese translation must be enclosed with its original in foreign language/ (Bản dịch ra 
tiếng Việt phải được đính kèm bản chính bằng tiếng nước ngoài đê kiểm tra, đối chiếu) 

 

EOD 


