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ANZ Manual Payment Request
VN705
English/ Vietnamese
* Date/Ngày
Language/Ngôn ngữ
* Applicant Name/Tên khách hàng chuyển tiền
* Debit Account no./Số tài khoản ghi nợ
Applicant Contact No./Số điện thoại liên lạc
* Currency/Loại tiền tệ
* Amount/Số tiền chuyển
Processing Date/Ngày hiệu lực
dd/mm/yyyy/ngày/tháng/năm
*
* Amount in Words/Số tiền bằng chữ
Amount in words in Vietnamese 
Amount in words in English
Applicant Reference/Số tham chiếu khách hàng chuyển
Payment Frequency/Định kỳ thanh toán
Holiday Action/Trong trường hợp ngày nghỉ
Payment Date/Ngày chuyển tiền
dd/mm/yyyy/ngày/tháng/năm
With Effect From/Ngày bắt đầu có hiệu lực
dd/mm/yyyy/ngày/tháng/năm
Expiry Date/Ngày hết hiệu lực
dd/mm/yyyy/ngày/tháng/năm
Until Revoked/
Cho đến khi được yêu cầu hủy
/
Beneficiary Communication/Thông báo đến Người thụ hưởng
E-mail Address/
Địa chỉ Email
I/WE HEREBY REQUEST THE BANK TO ISSUE  (Please select one below option and fill in the relevant details)/
TÔI/CHÚNG TÔI YÊU CẦU NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH (Vui lòng chọn một tùy chọn bên dưới và điền vào các chi tiết liên quan)
*Postage Charges Apply/
*Áp dụng Chi phí Bưu chính
As required to be printed on the instrument
/Theo yêu cầu được in trên chỉ thị này
/Thành phố, Quốc gia
City, Country
/Chi nhánh
Address
/Địa chỉ
Branch
Authorized Person
ID
/Người được ủy quyền
Beneficiary Details/Các Chi tiết Người Thụ hưởng
(or IBAN)/
(hoặc IBAN)
SWIFT BIC/Bank+Branch Code/ FW / ABA / IFSC / IBAN / BSB / BL
SWIFT BIC/Ngân hàng+Mã Chi nhánh
Bene Code/
Mã Người Thụ hưởng
A/c no.
/Số TK
A/c Type
/Loại TK
*
*
*
*
Beneficiary City/Town/Village/Thành phố/thị trấn/xã của Người Thụ Hưởng
Beneficiary Country/Quốc gia Người Thụ Hưởng
FOR INTERNATIONAL DRAFT/ Telegraphic Transfer (As applicable)/CHO HỐI PHIẾU QUỐC TẾ/ TT (Nếu có )
I/We agree that this application is subject to the ANZ General Banking Conditions and any other applicable Agreement as defined in the Definition Schedule. I/We authorise the bank to debit the monies for the lawful purpose detailed above./ Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng Phiếu yêu cầu chuyển tiền này phụ thuộc vào Các Điều Kiện Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ và các Thỏa Thuận áp dụng khác như được định nghĩa trong Phụ Lục Định nghĩa. Tôi/chúng tôi ủy quyền cho Ngân hàng ghi nợ tiền cho các mục đích hợp pháp theo chi tiết nêu trên.
** OUR = All local and overseas charges are borne by Applicant/Người Chuyển tiền trả toàn bộ phí chuyển tiền trong và ngoài nước
     BEN = All local and overseas charges are borne by Beneficiary/Người Thụ hưởng trả toàn bộ phí chuyển tiền trong và ngoài nước
     SHA = Local charges are borne by Applicant & overseas charges are borne by Beneficiary/Người Chuyển tiền trả phí chuyển tiền trong nước và Người Thụ hưởng trả phí chuyển tiền ngoài nước
CUSTOMER AUTHORISED SIGNATURE(S)/
CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Applicable for Tax payment, please include/Áp dụng cho Lệnh Thanh Toán Thuế, gồm có:
Customs Declaration/Decision Number/
Tờ Khai Hải Quan/Quyết Định số:
Date/
Ngày:
Import/Export Type/
Loại hình Xuất/Nhập khẩu:
Tax Payer/Người Nộp Thuế:
Tax Code/Mã số Thuế:
ngày/tháng/năm
STT
No.
Tax Type/
Loại Thuế
Tax Period/
Kỳ Thuế
Chapter/
Chương
Type/
Loại
Section/
Khoản
Item/
Mục
Sub Item/
Tiểu mục
Amount/
Số tiền
Total/Tổng số tiền  
CUSTOMER AUTHORISED SIGNATURE(S)/
CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
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