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Customer Details/ Thông tin Khách hàng
dd/mm/yyyy  /  (NN/TT/NNNN)
To: ANZ Bank (Vietnam) Limited (“ANZ” or the “Bank”)/ 
        Kính gửi: Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ Việt Nam ("ANZ" hoặc "Ngân Hàng")
 
AUTHORITY FOR OPERATION OF ACCOUNT AND BANKING TRANSACTIONS/ 
THẨM QUYỀN VỀ VIỆC MỞ VÀ ĐIỀU HÀNH TÀI KHOẢN VÀ CÁC GIAO DỊCH NGÂN HÀNG
 
This document shall constitute a part of the Account Opening & Setup Form submitted to ANZ for the opening of our account with ANZ. This document is approved and authorised by the proper decision-making authority of the Customer in line with its Charter and internal rules and the applicable laws for the purpose of: (i) use and management of any account(s) opened and maintained with the Bank (the “Accounts”); and (ii) for the entry into, signing and performance of any banking services, transactions and facilities executed between us and the Bank from time to time (the “Transactions”).  The Bank is hereby requested and authorized to rely on, act and perform any action in relation to any Instruction (as defined in the ANZ General Banking Conditions) duly signed and submitted to the Bank by the Authorised Person(s) as provided in Part A below.
 
Văn bản này là một phần của Mẫu Đơn Mở và Thiết Lập Tài Khoản mà Công Ty nộp cho ANZ để mở tài khoản tại ANZ. Văn bản này được thông qua và chấp nhận bởi cấp có thẩm quyền quyết định cao nhất phù hợp với Điều lệ và quy định nội bộ  của Khách Hàng và quy định của pháp luật liên quan đến: (i) sử dụng và điều hành (các) tài khoản mở và duy trì tại Ngân Hàng (“Tài Khoản”); và (ii) tham gia, ký kết và thực hiện bất kỳ tiện ích, dịch vụ và giao dịch ngân hàng nào ký giữa Ngân Hàng và chúng tôi tùy từng thời điểm (sau đây gọi là “Giao Dịch”). Ngân hàng theo đây được yêu cầu và ủy quyền để chấp nhận và thực hiện theo tất cả các Chỉ Thị (như được định nghĩa trong Các Điều Khoản Chung Về Dịch vụ Ngân Hàng của ANZ) được ký hợp lệ và cung cấp cho Ngân hàng bởi Đại Diện Hợp Pháp như được nêu trong Phần A bên dưới.
 
Capitalised terms not defined here shall have the same meaning as provided in the ANZ General Banking Conditions./ Các từ viết hoa nhưng không định nghĩa trong văn bản này sẽ có nghĩa như được quy định trong Các Điều Khoản Chung Về Dịch vụ Ngân Hàng của ANZ.
1. SCOPE OF AMENDMENTS/ PHẠM VI THAY ĐỔI : Amendments shall be applied to/ Thay đổi được áp dụng cho:
2. EFFECTIVENESS OF AMENDMENTS/ HIỆU LỰC CỦA VIỆC THAY ĐỔI 
dd/mm/yyyy  /  (NN/TT/NNNN)
(*) The amendments shall only take effect at least two (2) working days upon receipt by the Bank of this form unless otherwise as accepted by the Bank. No retrospective effectiveness is accepted./ Việc thay đổi chỉ có hiệu lực sau ít nhất sau hai (2) ngày làm việc kể từ thời điểm Ngân Hàng nhận được thông báo này, trừ khi được Ngân Hàng chấp thuận khác đi. Không chấp nhận hiệu lực hồi tố. 
 
Except otherwise as stated herein, other mandate stated in the previous Account Authority and any amendment(s) or supplement(s) thereof submitted to the Bank shall remain in full force and effect and bind upon the Customer./ Trừ khi được quy định tại ðây, các nội dung khác của Ủy quyền ðiều hành tài khoản và Dịch vụ ngân hàng và (các) bản sửa đổi, bổ sung trước đây đã nộp cho Ngân Hàng vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý và có giá trị ràng buộc Khách hàng.
Part A/ Phần A
Authority in relation to Accounts/ Thẩm  quyền liên quan đến Tài Khoản
The persons named below (“Authorised Person(s)”)1 are duly appointed and authorized by the Customer to act on behalf of the Customer in relation to its Accounts held with the Bank./ Những người có tên dưới đây được Khách Hàng chỉ định và ủy quyền hợp lệ (“Đại Diện Hợp Pháp”)1 để thay mặt Khách Hàng thực hiện các công việc liên quan đến Tài Khoản của Khách Hàng mở tại Ngân Hàng. 
is authorized to approve and sign the Account Opening and Setup Form and open, maintain, block and close all other accounts of the Customer with the Bank in the future./         được ủy quyền để chấp thuận và ký Mẫu Đơn Mở và Thiết Lập Tài Khoản và mở, duy trì, phong toả và đóng các tài khoản khác của Khách Hàng với Ngân Hàng trong tương lai.         
be authorized to withdraw cash from, transfer any fund from and to our Accounts in line with limits (if any) provided; be authorized to approve, sign, draw and provide on behalf of the Customer in relation to any Instrument, deposit (including term deposit). The monetary limits applied to these Authorised Persons as follows:/         được ủy quyền để rút tiền mặt, chuyển bất kỳ khoản tiền nào ra khỏi và đến các Tài Khoản của chúng tôi theo hạn mức đã cung cấp (nếu có); được ủy quyền để chấp thuận, ký, ký phát và cung cấp bất cứ Công Cụ Thanh Toán, tiền gửi nào (bao gồm cả tiền gửi có kỳ hạn). Hạn mức tiền tệ áp dụng cho những Đại Diện Hợp Pháp này như sau:
1Authorised Person(s) can be Legal representative or other authorised persons of the Customer/ Đại Diện Hợp Pháp có thể là Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền    của Khách Hàng
be authorized to approve, accept, sign, endorse and conduct on behalf of the Customer any agreements, any documents and materials related to spot, forward and foreign swap transactions and any sale and purchase of valuable papers (including bonds)  and to take any actions related thereto to complete such banking transactions with the Bank. The monetary limits applied to these Authorised Persons as follows:/ được thay mặt Khách Hàng chấp thuận, ký kết, phê chuẩn và thực hiện bất kì hợp đồng, chứng từ, tài liệu nào liên quan đến các giao dịch ngoại hối giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi ngoại tệ và mua bán giấy tờ có giá (bao gồm cả trái phiếu) và thực hiện bất kỳ hành động nào có liên quan để hoàn tất giao dịch với Ngân Hàng. Hạn mức tiền tệ áp dụng cho những Đại Diện Hợp Pháp này như sau:         
be authorized to instruct the Bank and to appoint and/or remove any other person(s)/users in respect of all matters related to Electronic Banking Channel or any other non-preferred Channels (as defined in ANZ General Banking Conditions); the signing up for new Channels, and all other matters regarding such new Channel(s), subscribing for and withdrawing from any Services under any Channel(s) and to add to, amend and delete any accounts and services registered under any Channel for and on behalf of the Customer./ được ủy quyền để yêu cầu Ngân Hàng chỉ định và/hoặc bãi bỏ bất kỳ (những) người / người sử dụng dùng nào khác đối với mọi vấn đề liên quan đến Phương Thức Ngân Hàng Điện Tử hoặc bất kỳ các Phương Thức không ưu tiên nào khác (như định nghĩa trong Các Điều Khoản Chung Về Dịch Vụ Ngân Hàng ANZ); đăng ký Phương Thức mới và mọi vấn đề khác liên quan đến các Phương Thức mới đó; đăng ký thêm hoặc thôi không sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào theo bất kỳ Phương Thức nào và để bổ sung, sửa đổi và hủy bỏ bất kỳ tài khoản và dịch vụ đã đăng ký theo bất kỳ Phương Thức nào.         
be authorized to give the Bank any data, information in relation to the Account and the Authorized Persons; notify the Bank any changes of account  information, request for information and confirmation in relation to  the Accounts./          được ủy quyền để cung cấp cho Ngân Hàng bất kỳ dữ liệu, thông tin nào liên quan đến Tài Khoản và Đại Diện Hợp Pháp; thông báo cho Ngân Hàng bất kỳ thay đổi nào về thông tin, yêu cầu Ngân Hàng cung cấp thông tin và xác nhận thông tin liên quan đến các Tài Khoản.         
be authorized to approve and execute on behalf of the Customer any indemnity letter, counter-indemnity letter, guarantee letter or anything undertaking letter in relation to the use and management of any Account and/or any facilities and services provided by the Bank; and trade finance related Instructions including without limitation to export documentary credit (advising, confirmation, document examination),  documentary collection, guarantee (advising)/ được ủy quyền thay mặt Khách Hàng để ký kết bất kỳ bồi hoàn, bồi hoàn đối ứng, thư bảo lãnh hoặc bất kì thư cam kết nào liên quan đến việc sử dụng và điều hành Tài Khoản và/hoặc bất kỳ các tiện ích và dịch vụ nào do Ngân Hàng cung cấp; và các Chỉ Thị liên quan đến tài trợ thương mại bao gồm không giới hạn thư tín dụng xuất khẩu (thông báo, xác nhận, kiểm tra chứng từ), nhờ thu chứng từ, bảo lãnh (thông báo) 
Part B/ Phần B
Authority in relation to Credit/Financing Transactions/ Thẩm quyền liên quan đến các Giao Dịch Tài Chính/Tín Dụng         The Authorised Person(s) named below are duly appointed and authorized by the Customer to act on behalf of the Customer in relation to any credit, borrowing, derivatives, provision of collaterals, guarantee and other financing or hedging transactions with the Bank./ Những Đại Diện Hợp Pháp có tên dưới đây được Khách Hàng chỉ định và ủy quyền hợp lệ để thay mặt Khách Hàng thực hiện các công việc liên quan đến bất kỳ giao dịch tín dụng, vay vốn, phái sinh, cung cấp tài sản bảo đảm, bảo lãnh và các giao dịch tài chính và phòng ngừa rủi ro khác với Ngân Hàng.
be authorized to approve, sign, endorse and execute on behalf of the Customer any agreements, any documents and materials related to all kind of credit or finance documents, security, trade finance and other related documents including but not limited to facility agreements, applications, assignment, pledge, mortgage, deposit, guarantee or provision of any security and to take any actions or execute any document to complete such banking transactions with the Bank. The monetary limits applied to these Authorised Persons as follows:/ được thay mặt Khách Hàng chấp thuận, ký kết, phê chuẩn và thực hiện bất kì hợp đồng, chứng từ, tài liệu nào liên quan đến các tài liệu tín dụng hay cấp vốn, hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tài trợ thương mại và các chứng từ khác liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn đến các tiện ích tín dụng, đơn đề nghị, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, ký quỹ, bảo lãnh hoặc cung cấp bất kỳ biện pháp bảo đảm nào và thực hiện bất kỳ hành động nào hay ký kết bất kỳ văn bản nào để hoàn tất các giao dịch với Ngân Hàng.  Hạn mức tiền tệ áp dụng cho những Đại Diện Hợp Pháp này như sau:         
be authorized to approve, accept, sign, endorse and execute on behalf of the Customer any agreements, any documents and materials related to foreign exchanges and derivatives transactions (other than spot,forward and forex swap) and to take any actions necessary thereto to complete such banking transactions with the Bank. The monetary limits applied to these Authorised Persons as follows:/ được thay mặt Khách Hàng chấp thuận, ký kết, phê chuẩn và thực hiện bất kì hợp đồng, chứng từ, tài liệu nào liên quan đến các giao dịch ngoại hối và các giao dịch phái sinh (ngoài các giao dịch giao ngay, kỳ hạn và hoán đổi ngoại tệ) và thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để hoàn tất giao dịch với Ngân Hàng. Hạn mức tiền tệ áp dụng cho những Đại Diện Hợp Pháp này như sau:         
Part C/ Phần C
Authority for subsequent amendments/ Thẩm quyền điều chỉnh về các thay đổi sau này
 
1. Any amendment to the authority or authorized  persons as provided in Part A of this document will be decided and authorised by/ Việc sửa đổi bất kỳ nội dung ủy quyền nào hoặc người được ủy quyền nào như quy định trong Phần A của văn bản này sẽ được quyết định và cho phép bởi:
2. Any amendment to the authority or authorized  persons as provided in Part B of this document will be decided and authorised by/Việc sửa đổi bất kỳ nội dung ủy quyền nào hoặc người được ủy quyền nào như quy định trong Phần B của văn bản này sẽ được quyết định và cho phép bởi:
Part D/ Phần D
Resolution of the Board of Customer/ Nghị quyết Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên của Khách Hàng
         
Note: 
· Select relevant form for the board resolution in accordance with type of company (i.e limited liability, joint stock)/ Chọn một mẫu nghị quyết hội đồng quản trị/hội đồng thành viên phù hợp với loại hình công ty (ví dụ, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)
 
· For convenience, the board resolution is made in the form of an “evergreen” and “blanket” approval of the board for all subsequent transactions of the Customer with ANZ in the future. The board resolution template below is a sample format for reference and the Customer must be responsible to issue a board resolution in a form acceptable to it./ Để tiện lợi cho việc giao dịch, nghị quyết hội đồng quản trị/hội đồng thành viên được lập dưới dạng một phê duyệt “không có thời hạn” và “toàn diện” cho toàn bộ các giao dịch trong tương lai sau này của Khách hàng với ANZ. Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị/hội đồng thành viên bên dưới chỉ là một mẫu tham khảo, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm phát hành một nghị quyết theo mẫu phù hợp với yêu cầu của mình.
 
· Authorisation as specified in Part B must be approved by a board resolution/ Việc ủy quyền theo Phần B của văn bản này phải được đính kèm với một phê duyệt bằng nghị quyết hội đồng quản trị/hội đồng thành viên.
 
· Authorisation as specified in Part A will need a board resolution only if Customer's Charter or internal regulations requires so./ Việc ủy quyền theo Phần A của văn bản này chỉ cần được thông qua bằng nghị quyết hội đồng quản trị/hội đồng thành viên nếu điều lệ của Khách Hàng có quy định
Part E/ Phần E
List of Authorised Signatories/ Chữ ký mẫu được ủy quyền
Please register signature of Chief Accountant/Person in charge of Accounting/ Đăng ký chữ ký Kế toán trưởng hoặc Người Phụ trách Kế toán 
(Note: According to country regulation, Signature of Chief Accountant or Person in charge of Accounting is mandatory for every transaction instructions/ Ghi chú: Chữ ký Kế toán trưởng/Người Phụ trách Kế toán trên tất cả các yêu cầu thanh toán là bắt buộc theo quy định của Pháp Luật)
 
Method of Signing/Phương thức ký (select appropriate method/ lựa chọn phương thức phù hợp):
Group A. Authorized Persons (Đại Diện Hợp Pháp)
Group B. Chief Accountant (or Person in charge of Accounting) and authorised persons of Chief Accountant (or of the Person in charge of Accounting)/ Kế toán trưởng (hoặc Người phụ trách Kế toán) và những người được ủy quyền của Kế toán trưởng (hoặc của Người Phụ trách Kế toán)
Certified by Customer's authorised representative/ Xác nhận bởi đại diện có thẩm quyền
The Customer confirms that the person signed below is duly authorized and has power to execute this document on behalf of the Customer./
Khách hàng xác nhận rằng, cá nhân ký tên dưới đây được ủy quyền hợp lệ và có thẩm quyền để ký Ủy Nhiệm này thay mặt khách hàng. 
 
Signed for and behalf of (Thay mặt)
dd/mm/yyyy  /  (NN/TT/NNNN)
dd/mm/yyyy  /  (NN/TT/NNNN)
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