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ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Điều chỉnh/Thay đổi lần thứ ………..
Mã khách hàng: ...........................
Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM – CN/PGD .......................................................
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI

Tên khách hàng: ...................................................................................................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu:...........................................Ngày cấp: ................................ Nơi cấp: ..........................
II. THAY ĐỔI THÔNG TIN HIỆN TẠI (vui lòng tích chọn  trường thông tin đăng ký và gạch chéo
 các trường thông tin không đăng ký)

 Họ tên: .............................................................................................................................................................
 CMND/CCCD/Hộ chiếu: ......................................Ngày cấp: ................................ Nơi cấp: .........................
 Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................................................
 Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................................
 Số điện thoại: ...................................................................................................................................................
 Thư điện tử: .....................................................................................................................................................
 Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................................
 Chức vụ ..........................................................................................................................................................
 Thông tin khác .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
III. THÔNG TIN CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ FATCA (Thông tin bắt buộc kê khai)
Quý khách vui lòng điền “Y” (Có) hoặc “N” (Không) vào các ô trống bên dưới để xác định dấu hiệu Hoa
kỳ của chủ tài khoản ( theo đạo luật FATCA):
 Là công dân Hoa Kỳ
 Là đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ
 Có nơi sinh tại Hoa Kỳ
 Có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ
 Có địa chỉ nhận thư bao gồm hộp thư bưu điện và địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ
 Hướng dẫn hiện hành để chuyển tiền vào tài khoản được duy trì ở Hoa Kỳ.
 Có Giấy ủy quyền hoặc ủy quyền ký tên hiện đang có hiệu lực cấp cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ
 Địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ
Trong trường hợp có ít nhất một dấu hiệu nêu trên, Tôi đồng ý bổ sung thêm thông tin vào mẫu biểu
FATCA và đồng ý để HDBank báo cáo thông tin về tài khoản của tôi mở tại HDBank cho sở thuế vụ Hoa
Kỳ (IRS) theo yêu cầu đối với tổ chức tài chính tuân thủ FATCA và của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
IV. THAY ĐỔI CHỮ KÝ MẪU

Ký lần 1 (đồng thời là chữ ký mẫu)
Ký, ghi rõ họ tên

Ký lần 2 (đồng thời là chữ ký mẫu)
Ký, ghi rõ họ tên
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V. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi xác nhận:
1. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung
cấp cũng như đề nghị thay đổi.
2. Tôi đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ những quy định của Pháp luật, chấp nhận các Điều khoản và
Điều kiện liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản và các dịch vụ nêu trên của HDBank. Tôi hiểu
rằng các Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi, bổ sung bởi HDBank. HDBank sẽ thông
báo về các thay đổi nêu trên và tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản, điều kiện đó. Trường hợp không
đồng ý với các thay đổi này, tôi sẽ trực tiếp đến HDBank để thực hiện việc hủy sử dụng sản phẩm,
dịch vụ.
3. Tôi cam kết thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ các quy định của FATCA, bao gồm nhưng
không hạn chế trường hợp phải khấu trừ thuế (30% thu nhập) nếu tôi thuộc đối tượng báo cáo Fatca
và phải khấu trừ thuế theo quy định của IRS.
…………, ngày …… tháng …… năm ……..
Khách hàng
Ký, ghi rõ họ tên

VI. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Giao dịch viên
Trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Giao dịch viên
Trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của khách hàng: …. /…. /…. Ngày nhận hồ sơ gốc từ Đơn vị tiếp nhận: … /.… /…..
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