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Country of Account domicile/Quốc gia nơi mở Tài khoản 
Account Number/
Số tài khoản
Terms not otherwise defined in this Account Opening & Setup Form shall have the same meaning as in the ANZ General Banking Conditions /
Các thuật ngữ không được định nghĩa trong Mẫu Mở và Thiết Lập Tài Khoản này sẽ có nghĩa tương tự như trong Các Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ
Group Name of Customer/Tên Nhóm của Khách hàng
Legal Name of Customer (as registered in the constitutional document) /Tên Pháp Lý của Khách hàng (như đã đăng ký trong các tài liệu thành lập)
Terms not otherwise defined in this Account Opening & Setup Form shall have the same meaning as in the ANZ General Banking Conditions /Các thuật ngữ không được định nghĩa trong Mẫu Mở và Thiết Lập Tài Khoản này sẽ có nghĩa tương tự như trong Các Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ.
1. CUSTOMER DETAILS/CHI TIẾT KHÁCH HÀNG
Group Name of Customer/Tên Tập Đoàn của Khách hàng
Legal Name of Customer (as registered in the constitutional document)/Tên Pháp Lý của Khách hàng (như đăng ký trong các tài liệu thành lập)
Type of Business/Industry/Loại hình Kinh doanh/ Ngành
Jurisdiction of Registration/Incorporation/Quốc gia Đăng ký / Thành lập         
Date of Registration/Incorporation/Ngày Đăng ký/ Thành lập         
Registration/Incorporation Number/Số Đăng ký/ Thành lập         
Tax Status/Tình trạng Thuế         
Tax Number/Mã Số Thuế         
Entity Type (limited, partnership or other legal forms as incorporated)/
Loại hình doanh nghiệp (công ty TNHH/ công ty hợp danh/ các loại hình doanh nghiệp khác)         
Ngày/tháng/năm
We are a Charity as defined in section (2) 1 of the Singapore Charities Act (Cap. 37) of Singapore/
 
Listed in Stock Exchange/
Được niêm yết trên thị trường chứng khoán
Name of Stock Exchange/
Tên của trung tâm giao dịch chứng khoán
Stock Code/
Mã Chứng khoán
Majority Stakeholder(s)/Các cổ đông lớn
Stakeholder Name/Tên Cổ Đông
% ownership/% quyền sở hữu
>= 25%
Phone Banking Security Password/Mã xác nhận qua điện thoại 
*
*
By filling in the above field, customer accepts that the bank shall provide account information to personnel that are able to supply the exact password through telephone channel, subjected to Terms & Conditions coverred in the General Banking Conditions. / Khi cung cấp mã xác nhận ở trên, khách hàng đã đồng ý cho phép ngân hàng tiết lộ thông tin về tài khoản cho các cá nhân có khả năng cung cấp một cách chính xác mã này cho giao dịch viên của ngân hàng qua điện thoại, theo các Điều Khoản & Điều Kiện quy định tại Bộ Điều Khoản Chuẩn đính kèm.
Instruction through Facsimile/Chấp Nhận Lệnh Qua Fax
*
By filling in the above field, customer accepts that the bank shall proceed instructions sent through facsimile subjected to Terms & Conditions coverred in the General Banking Conditions./ Khi sử dụng phương thức này, khách hàng đã đồng ý cho phép ngân hàng thực hiện lệnh gửi qua fax , theo các Điều Khoản & Điều Kiện quy định tại Bộ Điều Khoản Chuẩn đính kèm.
*
1.1. CONTACT DETAILS/CHI TIẾT LIÊN HỆ
Registered Address (as in the constitutional documents)/Địa chỉ Đăng ký (như trong các tài liệu thành lập)
Business/Operating Address/Địa chỉ Hoạt động/Kinh doanh                                                       (same as above/(như trên)) 
Mailing Address/Địa chỉ Gửi thư                                                                                                               (same as above/như trên)
Principal place of business offshore/Trụ sở Chính của doanh nghiệp ở nước ngoài?                      (same as above/như trên)
1.2. ACCOUNTS TO BE OPENED/TÀI KHOẢN ĐƯỢC MỞ
Currency/
Loại tiền tệ
Accounts Name/
Tên Tài Khoản
Please tick the box if it is a  Trust Account/Xin vui 
lòng đánh dấu vào ô nếu đó là Tài khoản Ủy thác
Cheque Book 
Required/Yêu cầu Sổ séc?
No. of Cheque Books/Số lượng sổ Séc
1.3. CHEQUE BOOKS/SỔ SÉC
Please supply us with the cheque books containing 50 cheque leaves and debit our account for the necessary costs and mail/courier charges per above mentioned book amounts./Xin gửi cho chúng tôi sổ séc 50 tờ theo số lượng như trên và trừ vào tài khoản chúng tôi phí phát hành sổ séc và phí chuyển giao.
2. STATEMENT REPORTING/SAO KÊ TÀI KHOẢN
to this address/
tới địa chỉ này
Frequency/
Tần suất
(Applicable for Print and SWIFT/
 Áp dụng với bản in và SWIFT)
*Option available only for Financial Institution Customers/Tùy chọn chỉ dành cho Khách hàng Định chế Tài chính 
Please indicate SWIFT BTR details below/Xin ghi chi tiết SWIFT BTR dưới đây
Destination Bank SWIFT Code/
Mã Ngân hàng SWIFT bên nhận
Bank Name & Address/
Tên & Địa chỉ Ngân hàng
To/Đến
One email address only/Chỉ một địa chỉ email
3. AUTHORISED PERSONS (SPECIMEN SIGNATURES, CALL BACK AND OTHER COLLECTIONS, SUBMISSION SERVICE)/
     NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (CHỮ KÝ MẪU, NHẬN ĐIỆN THOẠI CỦA NGÂN HÀNG VÀ THỰC HIỆN CÁC GIAO NHẬN CHỨNG TỪ KHÁC)
The following persons are Authorised Persons for the purpose of the Agreement/Những người dưới đây là Người được Ủy Quyền cho mục đích của Thỏa thuận này.
Specimen Signature/Chữ ký mẫu
with effect from/có hiệu lực từ
Ngày/tháng/năm
Call Priority/Ưu tiên cuộc gọi
4. PHONE ENQUIRIES & MIFT 
The following persons are authorised person(s) to make telephone inquiries regarding our account ("Phone  Enquiries") and l or confirm Manually Initiated  Financial Transaction (MIFT) sent to the Bank as indicated ("MIFT/Call Back"). MIFT refers to instructions for the execution of financial transactions given to the Bank through facsimile, or, subject to the Bank's agreement, through other manual means such as tape, diskette, electronic file transfers and/or telex. 
1. Please tick the relevant box(es) whether the person is authorised for Phone Enquiries, MIFT /Call Back or both (please tick both boxes) AND
 
2. Please tick the relevant box(es) whether such authorisation applies to cash/payment/account related transactions or trade related transactions or both
    (please tick both boxes). 
Authorised For 
Authorisation Applies To 
Call Priority 
4. AUTHORISATION AND AGREEMENT/ỦY QUYỀN VÀ THỎA THUẬN
Important note: You must read the ANZ General Banking Conditions, each applicable Country Schedule, the Fee Schedule and all other documents that constitute the "Agreement" as such term is defined in the Definitions Schedule which supplements the ANZ General Banking Conditions. All capitalised terms used in this Account Opening & Setup Form have the meanings given to them in the Definitions Schedule. Please contact your ANZ Cash Sales Manager if you have any queries relating to the documents referred to above or this Account Opening & Setup Form.
Lưu ý Quan trọng: Quý vị phải đọc Các Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ, mỗi Phụ Lục Quốc Gia tương ứng, Biểu Phí và tất cả các tài liệu khác cấu thành nên “Thỏa Thuận” như được định nghĩa trong Phụ Lục Định Nghĩa nhằm bổ sung cho Các Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ. Tất cả các từ viết hoa được sử dụng trong Mẫu Mở & Thiết Lập Tài Khoản này có nghĩa như nêu trong Phụ Lục Định Nghĩa. Xin vui lòng liên hệ với Cán bộ phụ trách kinh doanh ANZ nếu quý công ty có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các tài liệu đề cập bên trên hoặc liên quan đến Mẫu Mở & Thiết Lập Tài Khoản này.
 
Authorisation and agreement: We authorise the Bank to open, amend and maintain the relevant Account(s) listed in Section 1.2 of this Account Opening & Setup Form. We understand and agree that the Country Schedule (if any) which applies as between the Customer and the Bank in respect of any Account or Service shall be determined by reference to the jurisdiction in which that Account is to be opened or that Service provided. We have received copies of all the documents referred to above, the terms of which we have read, understood and agree to for each jurisdiction in which an Account is to be opened or Service provided.
Ủy quyền và thỏa thuận: Chúng tôi ủy quyền cho Ngân hàng mở, sửa đổi, và duy trì (các) Tài Khoản liên quan như liệt kê trong Mục 1.2 của Mẫu Mở & Thiết Lập Tài Khoản này. Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Phụ Lục Quốc Gia (nếu có) được áp dụng giữa Khách hàng và Ngân hàng liên quan đến bất kỳ Tài Khoản hoặc Dịch Vụ nào sẽ được chọn bằng cách dẫn chiếu đến quốc gia nơi Tài Khoản đó được mở hoặc Dịch Vụ đó được cung cấp. Chúng tôi đã nhận tất cả các tài liệu như nêu trên, chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản áp dụng cho từng quốc gia nơi Tài Khoản được mở hoặc Dịch Vụ được cung cấp. 
We certify that:
the type of business/industry specified in this form generates at least 50% of our gross income;
we will notify the Bank within 30 days should there be any change to information provided by us to the Bank; and
all information we provide to the Bank will be accurate, complete and up to date and we understand and agree that the Bank will rely on this information.
we have been provided with, have read and agreed to the ANZ General Banking Conditions, each applicable Country Schedule, the Fee Schedule and all other documents that constitute the “Agreement” as such term is defined in the Definitions Schedule which supplements the ANZ General Banking Conditions.
Chúng tôi xác nhận rằng:
loại hình kinh doanh/ngành nghề khai báo trong mẫu đơn này tạo ra ít nhất 50% tổng thu nhập ròng của chúng tôi;
chúng tôi sẽ thông báo cho Ngân Hàng trong vòng 30 ngày nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho Ngân 
Hàng; và
mọi thông tin chúng tôi cung cấp cho Ngân Hàng là chính xác, hoàn chỉnh, và được cập nhật và chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Ngân Hàng sẽ căn cứ theo thông tin này.
chúng tôi đã được ANZ cung cấp và chúng tôi đã đọc và đồng ý với Các Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ, mỗi Phụ Lục Quốc Gia tương ứng, Biểu Phí và tất cả các tài liệu khác cấu thành nên “Thỏa Thuận” như được định nghĩa trong Phụ Lục Định Nghĩa nhằm bổ sung cho Các Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ.
Signed by legal representative(s) for and on behalf of the Customer/Được ký bởi Người đại diện theo pháp luật của Khách hàng
Signature/Chữ ký 
Company Stamp (if applicable)/
Con dấu Công ty (nếu có) 
Signature/Chữ ký 
Ngày/tháng/năm
Date/
Ngày 
Ngày/tháng/năm
Date/
Ngày 
FOR  BANK  USE  ONLY/CHỈ DÀNH CHO NGÂN HÀNG:
Verification of Authorised Persons/Legal Representatives/Xác minh Người đại diện theo Ủy Quyền / Đại diện theo pháp luật
Relationship Manager/Trưởng phòng Quan hệ khách hàng
Signature/Chữ ký 
Signature/Chữ ký 
Ngày/tháng/năm
Date/
Ngày 
Ngày/tháng/năm
Date/
Ngày 
Account number/Số tài khoản:
CIF number*/Mã số khách hàng:
Ngày/tháng/năm
Account opening date/Ngày mở tài khoản:
*CIF number is also the reference number for the agreement between Customer and the Bank in relation to the opening and operation of the Account(s) as listed in Section 1.2 of this Account Opening & Setup Form/Số CIF cũng là số tham chiếu của hợp đồng giữa Khách hàng và Ngân hàng liên quan đến việc mở và điều hành (các)Tài Khoản như liệt kê trong Mục 1.2 của Mẫu Mở & Thiết Lập Tài Khoản này
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