Công ty CP Chứng Khoán Kỹ Thương

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

PHIẾU YÊU CẦU TẤT TOÁN TÀI KHOẢN
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
(Mẫu dành cho tổ chức và cá nhân trong nước)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên Khách…………………………………………………………………………………………………
hàng :
Ngày sinh: ……………….…………
CMND/CCCD/ĐKKD:

…………………….. Ngày cấp:

………………………

Nơi cấp : …...……….……………

Địa chỉ liên hệ:

.………….………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:

.………..…………….. Email:

…………………………………………………………..……….
1

Số Tài khoản giao dịch:

0

5

C

THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (nếu là khách hàng tổ chức)
Họ và tên:

………………………………………………………………….Ngày sinh: …………….……………

CMND/CCCD:

……...……………….. Ngày cấp: ……….………………… Nơi cấp:

Chức vụ:

………………...………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:

………...…………….. Email:

…………………………

………...………………………………………………………….

THÔNG TIN SỐ DƯ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH
Số dư tiền mặt:
Loại tài khoản

Số dư tiền

Bằng chữ

Mã chứng khoán

Số lượng

Chứng khoán
Chứng chỉ quỹ mở
Số dư chứng khoán sở hữu:
Loại tài khoản
Chứng khoán
Chứng chỉ quỹ mở

Nay tôi đề nghị TCBS/TCC thực hiện tất toán tài khoản và chuyển số tiền và chứng khoán nêu trên đến: HÔNG TIN SỐ DƯ TÀI
Đối với chứng khoán (cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ quỹ):
Người nhận:

………………………………………………………………………………………

STK lưu ký:

………………………………………………………………………………………

Tại CTCK:

………………………………………………………………………………………

Đối với tiền:
Chủ tài khoản

………………………...………………………………………………………………

Số tài khoản

………………………...………………………………………………………………

Ngân hàng

…………………………………………….

Tỉnh/TP:

………………………………

Số tiền cần rút/chuyển khỏi tài khoản giao dịch để tất toán tài khoản: Toàn bộ số dư tiền trên tài khoản giao dịch
sau khi đã trừ đi các khoản phí/lãi vay phải trả TCBS/TCC

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
- Tôi/Chúng tôi cam kết thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến tài khoản này;
- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến TCBS/TCC trước khi được chấp nhận đóng
tài khoản;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, bên thứ ba và miễn trừ trách nhiệm của TCBS/TCC đối với bất kỳ tranh chấp
nào phát sinh hoặc liên quan đến việc đóng tài khoản này.

Ngày

Tháng

Năm

Ngày

Tháng

Năm

NGƯỜI XÁC THỰC

CHỦ TÀI KHOẢN

( Ký và ghi rõ họ tên)

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phần dành cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Số tài khoản Giao dịch …………………..
Nhân viên

Ngày hiệu lực :………………………
Kiếm soát

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xác nhận đóng tài khoản trên từ ngày …...…………………
Đại diện có thẩm quyền của Đại lý phân phối
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

n: HÔNG TIN SỐ DƯ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

