Số
Ngày

GIẤ Y Đ Ă NG KÝ KIÊM HỢ P Đ Ồ NG MỞ , SỬ DỤ NG TÀI KHOẢ N THANH TOÁN CHUNG TẠ I VIB
(Dành cho Khách hàng Tổ chức)

Ngân hàng TMCP Quố c Tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh
THÔNG TIN Đ Ă NG KÝ MỞ TÀI KHOẢ N THANH TOÁN CHUNG (TKTTC)
Tên tài khoản
Loại tài khoản
Tài khoản thanh toán

VND

USD

Ngoại tệ khác

Tài khoản đảm bảo thanh toán

VND

USD

Ngoại tệ khác

Tài khoản khác

VND

USD

Ngoại tệ khác

I. THÔNG TIN CHỦ TKTTC THỨ NHẤ T
Thông tin Khách hàng
Tên Tổ chức (Chủ tài khoản)
Tên tiếng Anh
Tên viết tắt
Loại giấy tờ pháp lý1
Số

Lần thay đổi

Ngày cấp

Nơi cấp

Loại hình tổ chức2
Ngành nghề kinh doanh/
hoạt động chính
Mã số thuế
Doanh thu năm gần nhất

Dưới 25 tỷ VND

Từ 25 đến dưới 500 tỷ VND

Từ 500 đến dưới 2,000 tỷ VND

Từ 2,000 tỷ VND trởlên

Số lượ ng nhân viên

Lương NV bình quân

Đ ịa chỉtrụ sởchính
Đ ịa chỉgiao dịch
Quố c gia đăng ký/thành lập

Tình trạng cư trú

Đ iện thoại

Fax

Cư trú

Không cư trú

Nam

Nữ

Email
Thông tin Người đại diện theo pháp luật
Họ và tên (chữ in HOA)
Chức vụ

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quố c tịch

Tình trạng cư trú
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Cư trú

Không cư trú
Trang 1/23

Số
Ngày

CCCD

CMND

Hộ chiếu

Số
Nơi cấp

Ngày cấp
Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú3
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Thông tin Chủ sở hữu hưở ng lợi cuối cùng
Tổ chức có:
(a) Cá nhân sởhữ u thực tế đố i với một tài khoản hoặc một giao dịch: chủ tài khoản, đồng chủ tài khoản hoặc bất kỳ người nào chi phố i hoạt động
của tài khoản hoặc thụ hưởng từ giao dịch đó;
(b) Cá nhân có quyền chi phố i pháp nhân: cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% trởlên vố n điều lệ của pháp nhân đó; chủ doanh nghiệp
tư nhân4; cá nhân khác thự tế chi phố i, kiểm soát pháp nhân đó;
(c) Cá nhân có quyền chi phố i một ủy thác đầu tư, thỏ a thuận ủy quyền: cá nhân ủy thác, ủy quyền; cá nhân có quyền chi phố i cá nhân, pháp nhân
hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền.
Không có, vui lòng chuyển mục thông tin tiếp theo
Số CMND/CCCD/
Hộ chiếu

Họ tên

Có, vui lòng cung cấp thông tin sau:
Tỷ lệ sởhữ u Tên tổ chức khác mà cá nhân trực tiếp nắm giữ cổ
(%)
phần (nếu có)

Ngày sinh

Thông tin về việc nhận ủ y thác/ủ y quyền theo thỏa thuận pháp lý5
Khách hàng có mởCIF/tài khoản tại VIB để thực hiện giao dịch liên quan đến một hoặc nhiều Thỏ a thuận pháp lý không:
Không có, vui lòng chuyển mục thông tin tiếp theo

Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung tại mẫu biểu số
MB-1101.WBH-05

Thông tin tuân thủ FATCA6
Khách hàng vui lòng chọn loại hình tổ chức phù hợ p theo quy định của FATCA (vui lòng tham khảo nội dung Giải thích từ ngữ liên quan đến FATCA ở
mục bên dưới) và thực hiện khai báo các thông tin tương ứng với loại hình tổ chức lựa chọn.
Loại hình tổ chức

Thông tin khai báo

Khách hàng là Đ ịnh
chế tài chính

Khách hàng vui lòng chọn MỘT loại hình phù hợ p trong các
loại hình dưới đây:

Thông tin bổ sung

Tổ chức là một định chế tài chính thành lập tại Hoa Kỳ
Tổ chức là Đ ịnh chế tài chính thành lập tại các lãnh thổ
chưa hợ p nhất của Hoa Kỳ gồm: American Samoa, Khố i
thịnh vượ ng chung của quần đảo Bắc Mariana, Guam,
khố i thịnh vượ ng chung của Puerto Rico,và quần đảo U.S
Virgin.
Tổ chức là Tổ chức quố c tế/ Ngân hàng Trung ương.
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Số
Ngày

Tổ chức là chi nhánh Hoa Kỳ của một Đ ịnh chế tài chính
ngoài Hoa Kỳ.

Tên đăng ký

Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trố ng bên dưới nếu tổ
chức đã đăng ký tuân thủ FATCA, hoặc cung cấp tên đăng ký và mã Mã GIIN
GIIN của Trụ sở chính trường hợ p Tổ chức không đăng ký tuân thủ
FATCA (*)

Tổ chức là Chi nhánh nước ngoài của Đ ịnh chế tài chính
thành lập tại Hoa Kỳ.
Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trố ng tại cột “Thông
tin bổ sung” nếu có (*)

Tổ chức không thuộc các loại hình trên.
Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trố ng tại cột “Thông
tin bổ sung” nếu tổ chức là một Đ ịnh chế tài chính tuân thủ FATCA (*)

(*) Nếu Tổ chức dự định đăng ký tuân thủ FATCA hoặc đã đăng
ký tuân thủ FATCA nhưng chưa đượ c cấp mã GIIN, đề nghịđiền
rõ “Đ ang xin mã GIIN” vào ô trố ng. Trong trường hợ p đó, đề
nghịTổ chức cung cấp mã GIIN cho Ngân hàng trong vòng 90
ngày kể từ ngày mởtài khoản.

Khách hàng là Tổ chức Khách hàng vui lòng chọn MỘT loại hình phù hợ p trong các
phi tài chính
loại hình dưới đây:
Tổ chức là pháp nhân thành lập tại Hoa Kỳ

Vui lòng cung cấp Mẫu đơn W9 do NH cung cấp.

Tổ chức phi tài chính hoặc Chi nhánh của Tổ chức phi tài
chính thành lập ngoài Hoa Kỳ, bao gồm cả Chi nhánh tại
Hoa Kỳ (viết tắt là “NFFE”) có một hoặc nhiều chủ sởhữ u
chính (chủ sởhữ u nắm giữ , trực tiếp hoặc gián tiếp, trên
25% vố n đầu tư / cổ phần của Tổ chức theo quyền biểu
quyết hoặc giá trị) là đố i tượ ng Hoa Kỳ

Vui lòng bổ sung thông tin tại phần tiếp theo bằng cách tích
chọn một loại hình phù hợ p trong các loại hình đượ c nêu

Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức (trường hợ p tổ chức
là chi nhánh) là một công ty cổ phần đại chúng có cổ
phiếu đượ c giao dịch thường xuyên trên một hoặc
nhiều thịtrường chứng khoán chính thức.
Mã chứng khoán
Tổ chức/Công ty mẹ của Tổ chức là Công ty liên kết
thuộc nhóm liên kết mở rộng với một công ty cổ
phần đại chúng có cổ phiếu đượ c giao dịch thường
xuyên trên một hoặc nhiều thịtrường chứng khoán
chính thức.

Tên TTCK

Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức là một tổ chức
chính phủ/ phi chính phủ/ tổ chức phi lợ i nhuận/tổ
chức sự nghiệp
Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức là một tổ chức phi
tài chính chủ động
Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức không thuộc các
loại hình nêu trên.
Giải thích từ ngữ liên quan đến FATCA
Thuật ngữ , từ ngữ
FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act)

Đ ịnh chế tài chính
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Nội dung chi tiết
-Là đạo luật tuân thủ thuế đố i với tài khoản nước ngoài đượ c Chính phủ Hoa Kỳ ban hành nhằm mục đích ngăn chặn tình
trạng trố n thuế của các đố i tượ ng nộp thuế tại Hoa Kỳ thông qua tài khoản tài chính mởtại các Tổ chức tài chính ngoài
Hoa Kỳ. FATCA đượ c thông qua năm 2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.
-FATCA yêu cầu tất cả các Tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ tuân thủ FATCA phải xác định và định kỳ báo cáo cho Cơ quan
thuế vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service - IRS) các thông tin liên quan về tài khoản của đố i tượ ng Hoa Kỳ tại tổ chức
mình. Tổ chức tài chính không tuân thủ FATCA và chủ tài khoản chố ng đố i (chủ tài khoản từ chố i cung cấp thông tin
theo yêu cầu FATCA) sẽ bịkhấu trừ 30% đố i với các khoản thanh toán thuộc diện bịkhấu trừ có nguồn gố c Hoa Kỳ.

Theo quy định FATCA, một tổ chức đượ c coi là một Đ ịnh chế tài chính trong các trường hợ p sau:
-Nhận tiền gử i trong quá trình hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ ngân hàng thông thường hoặc hoạt động kinh
doanh tương tự;
Trang 3/23

Số
Ngày

-Có hoạt động kinh doanh chính là nắm giữ các tài sản tài chính vì lợ i ích của một hoặc nhiều đố i tượ ng khác (ví dụ: công
ty chứng khoán);
-Là một tổ chức đầu tư (ví dụ: quỹ , công ty quản lý quỹ );
-Là một công ty bảo hiểm hoặc một công ty chủ vố n mà là thành viên của một nhóm liên kết mởrộng trong đó có một
công ty bảo hiểm, và công ty bảo hiểm hoặc công ty chủ vố n đó phát hành, hoặc có nghĩa vụ thanh toán đố i với một
hợ p đồng bảo hiểm giá trịtiền mặt hoặc hợ p đồng niên kim;
-Một tổ chức đóng vai trò là một công ty chủ vố n hoặc trung tâm nguồn vố n.
Tổ chức phi tài chính

Tổ chức đượ c coi là Tổ chức phi tài chính nếu không có các hoạt động thuộc các trường hợ p nêu tại phần giải thích từ
ngữ về Đ ịnh chế tài chính trên đây

Đ ố i tượ ng Hoa Kỳ (theo
cách phân loại cho mục
đích thuế của Hoa Kỳ)

-Công dân Hoa Kỳ (người mang quố c tịch / hộ chiếu Hoa Kỳ);
-Đ ố i tượ ng cư trú thuế tại Hoa Kỳ (cá nhân có thẻ xanh hợ p lệ hoặc có thời gian cư trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong
năm hiện tại và 183 ngày trong 3 năm liên tiếp theo cách xác định thời gian cư trú cho mục đích thuế đượ c công bố
trên cổng thông tin của Sởthuế vụ Hoa Kỳ https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test
);
M
- ột liên danh nội địa;
-Một doanh nghiệp nội địa;
B
- ất kỳ quỹ di sản nào không phải là quỹ di sản nước ngoài;
-Bất kỳ tổ chức ủy thác nào nếu:
M
· ột tòa án tại Hòa Kỳ có thể thực hiện giám sát đố i với hoạt động của tổ chức ủy thác đó;
·Tất cả các quyết định trọng yếu của tổ chức ủy thác đó đều đượ c kiểm soát bởi một hoặc nhiều đố i tượ ng Hoa Kỳ;
-Bất kỳ đố i tượ ng nào khác không phải là đố i tượ ng nước ngoài.

Công ty cổ phần đại chúng Là công ty có cổ phiếu đượ c giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thịtrường chứng khoán chính thức cần đáp
ứng đồng thời 2 điều kiện dưới đây:
-Cổ phiếu đượ c coi là đượ c giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thịtrường chứng khoán chính thức trong năm
dương lịch nếu
· Một hoặc nhiều loại cổ phiếu của công ty đượ c niêm yết trên một hoặc nhiều thịtrường trong năm liền trước và
tổng số cổ phiếu đượ c niêm yết đó đại diện cho trên 50% quyền biểu quyết và giá trịcủa công ty; và
·Giao dịch đố i với từ ng loại cổ phiếu đượ c niêm yết đó có hiệu lực trong ít nhất 60 ngày trong năm trước; và
· Tổng số cổ phiếu đượ c giao dịch trong năm trước của mỗ i loại cổ phiếu bằng ít nhất 10% bình quân số cổ phiếu
chưa niêm yết thuộc loại cổ phiếu đó trong năm trước đó.
-Thịtrường đượ c coi là thịtrường chứng khoán chính thức trong năm dương lịch là
· Một thịtrường chứng khoán ngoài Hoa Kỳ đượ c công nhận chính thức, quản lý, giám sát bởi một cơ quan chính phủ
của một quố c gia ngoài Hoa Kỳ, nơi thịtrường đó đượ c thành lập và hoạt động, và tổng giá trịcổ phiếu đượ c giao
dịch trên thịtrường đó mỗ i năm đạt trên 1 tỷ Đ ô la Mỹ trong vòng 3 năm liền trước năm xác định; hoặc
· Một thịtrường chứng khoán Hoa Kỳ đã đăng ký với UBCK Hoa Kỳ theo Mục 6, Luật Thịtrường Chứ?ng khoán 1934
(Securities Exchange Act of 1934); hoặc
· Bất kỳ thịtrường chứng khoán nào đượ c chỉđịnh theo điều khoản Giới hạn lợ i ích của một hiệp định thuế thu nhập
mà Hoa Kỳ tham gia và đang có hiệu lực; hoặc
· Bất kỳ thịtrường chứng khoán nào khác mà Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ có thể chỉđịnh theo các tài liệu hướng
dẫn đượ c công bố theo từ ng thời điểm.

Nhóm liên kết mởrộng

Nhóm công ty liên kết mởrộng đượ c xác định khi có chung công ty mẹ và công ty mẹ sởhữ u, trực tiếp hoặc gián tiếp,
trên 50% quyền sởhữ u và quyền biểu quyết.

Tổ chức phi lợ i nhuận

Là tổ chức đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
- Tổ chức đượ c thành lập và hoạt động tại quố c gia mà tổ chức là đố i tượ ng cư trú và tổ chức thành lập chỉcho các
mục đích tôn giáo, từ thiện, khoa học, nghệ thuật, văn hóa hoặc giáo dục; hoặc tổ chức đượ c thành lập tại quố c gia mà
tổ chức là đố i tượ ng cư trú và tại đó tổ chức hoạt động với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp,
phòng thương mại, tổ chức lao động, tổ chức nông nghiệp hoặc làm vườn, hiệp hội đô thịhay một tổ chức hoạt động
chỉcho mục đích thúc đẩy tăng trưởng phúc lợ i xã hội;
- Tổ chức đượ c miễn thuế thu nhập tại quố c gia nơi tổ chức thành lập;
- Tổ chức không có cổ đông hoặc thành viên nào có quyền lợ i độc quyền hoặc đượ c hưởng lợ i từ thu nhập hoặc tài sản
của tổ chức;
- Pháp luật của quố c gia nơi tổ chức thành lập và các tài liệu thành lập của tổ chức không cho phép bất kỳ khoản thu
nhập hoặc tài sản nào của tổ chức đượ c phép phân phố i cho, hoặc đượ c sử dụng vì lợ i ích của bất kỳ cá nhân hoặc tổ
chức phi từ thiện nào ngoài mục đích thực hiện các hoạt động từ thiện của tổ chức, hoặc để thanh toán tiền thù lao hợ p
lý cho các dịch vụ đượ c cung cấp hoặc khoản thanh toán thể hiện giá trịthịtrường hợ p lý của tài sản mà tổ chức đã mua;
và
- Pháp luật của quố c gia nơi tổ chức thành lập hoặc các tài liệu thành lập của tổ chức yêu cầu, khi giải thể hoặc thanh
lý tổ chức, tất cả các tài sản của tổ chức sẽ chỉđượ c phân cho một cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức nào khác đáp
ứng đượ c định nghĩa “Tổ Chức Phi Lợ i Nhuận” theo quy định, hoặc đượ c chuyển giao cho chính phủ của quố c gia nơi tổ
chức thành lập theo quy định của pháp luật.
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Số
Ngày

Tổ chức phi tài chính chủ
động

-Là tổ chức có (i) dưới 50% thu nhập gộp của tổ chức trong năm dương lịch trước là thu nhập thụ động; và (ii) dưới 50%
tài sản do tổ chức sởhữ u tại bất kỳ thời điểm nào trong năm dương lịch trước là tài sản tạo ra hoặc đượ c sử dụng để
tạo ra thu nhập thụ động.
-Thu nhập thụ động bao gồm:
·Cổ tức, bao gồm cả các khoản cổ tức thay thế;
·Tiền lãi và thu nhập tương đương tiền lãi;
·Tiền cho thuê và tiền bản quyền;
·Lãi thuần từ bán hoặc trao đổi tài sản dẫn đến phát sinh nhập thụ động;
· Lãi thuần từ các giao dịch bất kỳ hàng hóa nào (bao gồm hợ p đồng tương lai, hợ p đồng kỳ hạn, và các giao dịch
tương tự);
·Lãi thuần từ kinh doanh ngoại tệ;
·Thu nhập ròng từ các nghiệp vụ phái sinh.

II. THÔNG TIN CHỦ TKTTC THỨ HAI7
Thông tin Khách hàng
Tên Tổ chức (Chủ tài khoản)
Tên tiếng Anh
Tên viết tắt
Loại giấy tờ pháp lý8
Số

Lần thay đổi

Ngày cấp

Nơi cấp

Loại hình tổ chức9
Ngành nghề kinh doanh/
hoạt động chính
Mã số thuế
Doanh thu năm gần nhất

Dưới 25 tỷ VND

Từ 25 đến dưới 500 tỷ VND

Từ 500 đến dưới 2,000 tỷ VND

Từ 2,000 tỷ VND trởlên

Số lượ ng nhân viên

Lương NV bình quân

Đ ịa chỉtrụ sởchính
Đ ịa chỉgiao dịch
Quố c gia đăng ký/thành lập

Tình trạng cư trú

Đ iện thoại

Fax

Cư trú

Không cư trú

Nam

Nữ

Email
Thông tin Người đại diện theo pháp luật
Họ và tên (chữ in HOA)
Chức vụ

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quố c tịch

Tình trạng cư trú
CMND
Ngày cấp
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Cư trú

Không cư trú

CCCD

Hộ chiếu

Số
Nơi cấp

Trang 5/23

Số
Ngày

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú10
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Thông tin Chủ sở hữu hưở ng lợi cuối cùng
Tổ chức có:
(a) Cá nhân sởhữ u thực tế đố i với một tài khoản hoặc một giao dịch: chủ tài khoản, đồng chủ tài khoản hoặc bất kỳ người nào chi phố i hoạt động
của tài khoản hoặc thụ hưởng từ giao dịch đó;
(b) Cá nhân có quyền chi phố i pháp nhân: cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% trởlên vố n điều lệ của pháp nhân đó; chủ doanh nghiệp
tư nhân11; cá nhân khác thự tế chi phố i, kiểm soát pháp nhân đó;
(c) Cá nhân có quyền chi phố i một ủy thác đầu tư, thỏ a thuận ủy quyền: cá nhân ủy thác, ủy quyền; cá nhân có quyền chi phố i cá nhân, pháp nhân
hoặc tổ chức ủy thác, ủy quyền.
Không có, vui lòng chuyển mục thông tin tiếp theo
Số CMND/CCCD/
Hộ chiếu

Họ tên

Có, vui lòng cung cấp thông tin sau:
Tỷ lệ sởhữ u Tên tổ chức khác mà cá nhân trực tiếp nắm giữ cổ
(%)
phần (nếu có)

Ngày sinh

Thông tin về việc nhận ủ y thác/ủ y quyền theo thỏa thuận pháp lý12
Khách hàng có mởCIF/tài khoản tại VIB để thực hiện giao dịch liên quan đến một hoặc nhiều Thỏ a thuận pháp lý không:
Không có, vui lòng chuyển mục thông tin tiếp theo

Có, vui lòng cung cấp thông tin bổ sung tại mẫu biểu số
MB-1101.WBH-05

Thông tin tuân thủ FATCA13
Khách hàng vui lòng chọn loại hình tổ chức phù hợ p theo quy định của FATCA (vui lòng tham khảo nội dung Giải thích từ ngữ liên quan đến FATCA ở
mục bên dưới) và thực hiện khai báo các thông tin tương ứng với loại hình tổ chức lựa chọn.
Loại hình tổ chức

Thông tin khai báo

Khách hàng là Đ ịnh
chế tài chính

Khách hàng vui lòng chọn MỘT loại hình phù hợ p trong các
loại hình dưới đây:

Thông tin bổ sung

Tổ chức là một định chế tài chính thành lập tại Hoa Kỳ
Tổ chức là Đ ịnh chế tài chính thành lập tại các lãnh thổ
chưa hợ p nhất của Hoa Kỳ gồm: American Samoa, Khố i
thịnh vượ ng chung của quần đảo Bắc Mariana, Guam,
khố i thịnh vượ ng chung của Puerto Rico,và quần đảo U.S
Virgin.
Tổ chức là Tổ chức quố c tế/ Ngân hàng Trung ương.
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Số
Ngày

Tổ chức là chi nhánh Hoa Kỳ của một Đ ịnh chế tài chính
ngoài Hoa Kỳ.

Tên đăng ký

Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trố ng bên dưới nếu tổ
chức đã đăng ký tuân thủ FATCA, hoặc cung cấp tên đăng ký và mã Mã GIIN
GIIN của Trụ sở chính trường hợ p Tổ chức không đăng ký tuân thủ
FATCA (*)

Tổ chức là Chi nhánh nước ngoài của Đ ịnh chế tài chính
thành lập tại Hoa Kỳ.
Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trố ng tại cột “Thông
tin bổ sung” nếu có (*)

Tổ chức không thuộc các loại hình trên.
Vui lòng cung cấp tên đăng ký và mã GIIN vào ô trố ng tại cột “Thông
tin bổ sung” nếu tổ chức là một Đ ịnh chế tài chính tuân thủ FATCA (*)

(*) Nếu Tổ chức dự định đăng ký tuân thủ FATCA hoặc đã đăng
ký tuân thủ FATCA nhưng chưa đượ c cấp mã GIIN, đề nghịđiền
rõ “Đ ang xin mã GIIN” vào ô trố ng. Trong trường hợ p đó, đề
nghịTổ chức cung cấp mã GIIN cho Ngân hàng trong vòng 90
ngày kể từ ngày mởtài khoản.

Khách hàng là Tổ chức Khách hàng vui lòng chọn MỘT loại hình phù hợ p trong các
phi tài chính
loại hình dưới đây:
Tổ chức là pháp nhân thành lập tại Hoa Kỳ

Vui lòng cung cấp Mẫu đơn W9 do NH cung cấp.

Tổ chức phi tài chính hoặc Chi nhánh của Tổ chức phi tài
chính thành lập ngoài Hoa Kỳ, bao gồm cả Chi nhánh tại
Hoa Kỳ (viết tắt là “NFFE”) có một hoặc nhiều chủ sởhữ u
chính (chủ sởhữ u nắm giữ , trực tiếp hoặc gián tiếp, trên
25% vố n đầu tư / cổ phần của Tổ chức theo quyền biểu
quyết hoặc giá trị) là đố i tượ ng Hoa Kỳ

Vui lòng bổ sung thông tin tại phần tiếp theo bằng cách tích
chọn một loại hình phù hợ p trong các loại hình đượ c nêu

Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức (trường hợ p tổ chức
là chi nhánh) là một công ty cổ phần đại chúng có cổ
phiếu đượ c giao dịch thường xuyên trên một hoặc
nhiều thịtrường chứng khoán chính thức.
Mã chứng khoán
Tổ chức/Công ty mẹ của Tổ chức là Công ty liên kết
thuộc nhóm liên kết mở rộng với một công ty cổ
phần đại chúng có cổ phiếu đượ c giao dịch thường
xuyên trên một hoặc nhiều thịtrường chứng khoán
chính thức.

Tên TTCK

Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức là một tổ chức
chính phủ/ phi chính phủ/ tổ chức phi lợ i nhuận/tổ
chức sự nghiệp
Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức là một tổ chức phi
tài chính chủ động
Tổ chức/ Công ty mẹ của Tổ chức không thuộc các
loại hình nêu trên.
Giải thích từ ngữ liên quan đến FATCA
Thuật ngữ , từ ngữ
FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act)
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Nội dung chi tiết
-Là đạo luật tuân thủ thuế đố i với tài khoản nước ngoài đượ c Chính phủ Hoa Kỳ ban hành nhằm mục đích ngăn chặn tình
trạng trố n thuế của các đố i tượ ng nộp thuế tại Hoa Kỳ thông qua tài khoản tài chính mởtại các Tổ chức tài chính ngoài
Hoa Kỳ. FATCA đượ c thông qua năm 2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.
-FATCA yêu cầu tất cả các Tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ tuân thủ FATCA phải xác định và định kỳ báo cáo cho Cơ quan
thuế vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service - IRS) các thông tin liên quan về tài khoản của đố i tượ ng Hoa Kỳ tại tổ chức
mình. Tổ chức tài chính không tuân thủ FATCA và chủ tài khoản chố ng đố i (chủ tài khoản từ chố i cung cấp thông tin
theo yêu cầu FATCA) sẽ bịkhấu trừ 30% đố i với các khoản thanh toán thuộc diện bịkhấu trừ có nguồn gố c Hoa Kỳ.

Trang 7/23

Số
Ngày

Đ ịnh chế tài chính

Theo quy định FATCA, một tổ chức đượ c coi là một Đ ịnh chế tài chính trong các trường hợ p sau:
-Nhận tiền gử i trong quá trình hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ ngân hàng thông thường hoặc hoạt động kinh
doanh tương tự;
-Có hoạt động kinh doanh chính là nắm giữ các tài sản tài chính vì lợ i ích của một hoặc nhiều đố i tượ ng khác (ví dụ: công
ty chứng khoán);
-Là một tổ chức đầu tư (ví dụ: quỹ , công ty quản lý quỹ );
-Là một công ty bảo hiểm hoặc một công ty chủ vố n mà là thành viên của một nhóm liên kết mởrộng trong đó có một
công ty bảo hiểm, và công ty bảo hiểm hoặc công ty chủ vố n đó phát hành, hoặc có nghĩa vụ thanh toán đố i với một
hợ p đồng bảo hiểm giá trịtiền mặt hoặc hợ p đồng niên kim;
-Một tổ chức đóng vai trò là một công ty chủ vố n hoặc trung tâm nguồn vố n.

Tổ chức phi tài chính

Tổ chức đượ c coi là Tổ chức phi tài chính nếu không có các hoạt động thuộc các trường hợ p nêu tại phần giải thích từ
ngữ về Đ ịnh chế tài chính trên đây

Đ ố i tượ ng Hoa Kỳ (theo
cách phân loại cho mục
đích thuế của Hoa Kỳ)

-Công dân Hoa Kỳ (người mang quố c tịch / hộ chiếu Hoa Kỳ);
-Đ ố i tượ ng cư trú thuế tại Hoa Kỳ (cá nhân có thẻ xanh hợ p lệ hoặc có thời gian cư trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong
năm hiện tại và 183 ngày trong 3 năm liên tiếp theo cách xác định thời gian cư trú cho mục đích thuế đượ c công bố
trên cổng thông tin của Sởthuế vụ Hoa Kỳ https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test
);
-Một liên danh nội địa;
-Một doanh nghiệp nội địa;
-Bất kỳ quỹ di sản nào không phải là quỹ di sản nước ngoài;
-Bất kỳ tổ chức ủy thác nào nếu:
·Một tòa án tại Hòa Kỳ có thể thực hiện giám sát đố i với hoạt động của tổ chức ủy thác đó;
·Tất cả các quyết định trọng yếu của tổ chức ủy thác đó đều đượ c kiểm soát bởi một hoặc nhiều đố i tượ ng Hoa Kỳ;
-Bất kỳ đố i tượ ng nào khác không phải là đố i tượ ng nước ngoài.

Công ty cổ phần đại chúng Là công ty có cổ phiếu đượ c giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thịtrường chứng khoán chính thức cần đáp
ứng đồng thời 2 điều kiện dưới đây:
-Cổ phiếu đượ c coi là đượ c giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thịtrường chứng khoán chính thức trong năm
dương lịch nếu
· Một hoặc nhiều loại cổ phiếu của công ty đượ c niêm yết trên một hoặc nhiều thịtrường trong năm liền trước và
tổng số cổ phiếu đượ c niêm yết đó đại diện cho trên 50% quyền biểu quyết và giá trịcủa công ty; và
·Giao dịch đố i với từ ng loại cổ phiếu đượ c niêm yết đó có hiệu lực trong ít nhất 60 ngày trong năm trước; và
· Tổng số cổ phiếu đượ c giao dịch trong năm trước của mỗ i loại cổ phiếu bằng ít nhất 10% bình quân số cổ phiếu
chưa niêm yết thuộc loại cổ phiếu đó trong năm trước đó.
-Thịtrường đượ c coi là thịtrường chứng khoán chính thức trong năm dương lịch là
· Một thịtrường chứng khoán ngoài Hoa Kỳ đượ c công nhận chính thức, quản lý, giám sát bởi một cơ quan chính phủ
của một quố c gia ngoài Hoa Kỳ, nơi thịtrường đó đượ c thành lập và hoạt động, và tổng giá trịcổ phiếu đượ c giao
dịch trên thịtrường đó mỗ i năm đạt trên 1 tỷ Đ ô la Mỹ trong vòng 3 năm liền trước năm xác định; hoặc
· Một thịtrường chứng khoán Hoa Kỳ đã đăng ký với UBCK Hoa Kỳ theo Mục 6, Luật Thịtrường Chứ?ng khoán 1934
(Securities Exchange Act of 1934); hoặc
· Bất kỳ thịtrường chứng khoán nào đượ c chỉđịnh theo điều khoản Giới hạn lợ i ích của một hiệp định thuế thu nhập
mà Hoa Kỳ tham gia và đang có hiệu lực; hoặc
· Bất kỳ thịtrường chứng khoán nào khác mà Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ có thể chỉđịnh theo các tài liệu hướng
dẫn đượ c công bố theo từ ng thời điểm.
Nhóm liên kết mởrộng

Nhóm công ty liên kết mởrộng đượ c xác định khi có chung công ty mẹ và công ty mẹ sởhữ u, trực tiếp hoặc gián tiếp,
trên 50% quyền sởhữ u và quyền biểu quyết.

Tổ chức phi lợ i nhuận

Là tổ chức đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
- Tổ chức đượ c thành lập và hoạt động tại quố c gia mà tổ chức là đố i tượ ng cư trú và tổ chức thành lập chỉcho các
mục đích tôn giáo, từ thiện, khoa học, nghệ thuật, văn hóa hoặc giáo dục; hoặc tổ chức đượ c thành lập tại quố c gia mà
tổ chức là đố i tượ ng cư trú và tại đó tổ chức hoạt động với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp,
phòng thương mại, tổ chức lao động, tổ chức nông nghiệp hoặc làm vườn, hiệp hội đô thịhay một tổ chức hoạt động
chỉcho mục đích thúc đẩy tăng trưởng phúc lợ i xã hội;
- Tổ chức đượ c miễn thuế thu nhập tại quố c gia nơi tổ chức thành lập;
- Tổ chức không có cổ đông hoặc thành viên nào có quyền lợ i độc quyền hoặc đượ c hưởng lợ i từ thu nhập hoặc tài sản
của tổ chức;
- Pháp luật của quố c gia nơi tổ chức thành lập và các tài liệu thành lập của tổ chức không cho phép bất kỳ khoản thu
nhập hoặc tài sản nào của tổ chức đượ c phép phân phố i cho, hoặc đượ c sử dụng vì lợ i ích của bất kỳ cá nhân hoặc tổ
chức phi từ thiện nào ngoài mục đích thực hiện các hoạt động từ thiện của tổ chức, hoặc để thanh toán tiền thù lao hợ p
lý cho các dịch vụ đượ c cung cấp hoặc khoản thanh toán thể hiện giá trịthịtrường hợ p lý của tài sản mà tổ chức đã mua;
và
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Số
Ngày

- Pháp luật của quố c gia nơi tổ chức thành lập hoặc các tài liệu thành lập của tổ chức yêu cầu, khi giải thể hoặc thanh
lý tổ chức, tất cả các tài sản của tổ chức sẽ chỉđượ c phân cho một cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức nào khác đáp
ứng đượ c định nghĩa “Tổ Chức Phi Lợ i Nhuận” theo quy định, hoặc đượ c chuyển giao cho chính phủ của quố c gia nơi tổ
chức thành lập theo quy định của pháp luật.
Tổ chức phi tài chính chủ
động

-Là tổ chức có (i) dưới 50% thu nhập gộp của tổ chức trong năm dương lịch trước là thu nhập thụ động; và (ii) dưới 50%
tài sản do tổ chức sởhữ u tại bất kỳ thời điểm nào trong năm dương lịch trước là tài sản tạo ra hoặc đượ c sử dụng để
tạo ra thu nhập thụ động.
-Thu nhập thụ động bao gồm:
·Cổ tức, bao gồm cả các khoản cổ tức thay thế;
·Tiền lãi và thu nhập tương đương tiền lãi;
·Tiền cho thuê và tiền bản quyền;
·Lãi thuần từ bán hoặc trao đổi tài sản dẫn đến phát sinh nhập thụ động;
· Lãi thuần từ các giao dịch bất kỳ hàng hóa nào (bao gồm hợ p đồng tương lai, hợ p đồng kỳ hạn, và các giao dịch
tương tự);
·Lãi thuần từ kinh doanh ngoại tệ;
·Thu nhập ròng từ các nghiệp vụ phái sinh.

THÔNG TIN Đ Ă NG KÝ SỬ DỤ NG DỊCH VỤ
Tần suất nhận Sổ phụ tài khoản

Hàng tuần

Hình thức nhận Sổ phụ tài khoản

Tại quầy VIB

Hàng tháng

Khác

Qua địa chỉemail
Gử i chuyển phát tới địa chỉ
Các dịch vụ khác14

Dịch vụ Internet Banking

Dịch vụ SMS Banking

Giao dịch qua Fax & Email

Giấy tờ còn hiệu lực chứng minh tổ chức thành lập và hoạt động hợ p pháp (Giấy chứng nhận Đ KDN/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập/Giấy tờ tương đương)
Công ty cổ phần/Công ty TNHH/DN Nhà nước/DN FDI/Khác...
Đ ố i với người nước ngoài/ người có từ 2 quố c tịch trởlên
Áp dụng trong trường hợ p Chủ tài khoản là Doanh nghiệp tư nhân
Thỏ a thuận pháp lý bao gồm các thỏ a thuận đượ c thiết lập bằng văn bản giữ a tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đố i với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản
FATCA là một đạo luật về Tuân thủ Thuế đố i với các chủ tài khoản nước ngoài đượ c Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18/03/2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 nhằm
mục đích ngăn ngừ a các đố i tượ ng nộp thuế Hoa Kỳ sử dụng các tài khoản mởtại nước ngoài để trố n thuế tại Hoa Kỳ. FATCA yêu cầu các định chế tài chính nước ngoài nhận diện và định kỳ
báo cáo đến Sởthuế vụ của Hoa Kỳ về các khách hàng Hoa Kỳ có tài khoản tại các định chế tài chính đó. Là một Tổ chức Tài chính tuân thủ FATCA, VIB có nghĩa vụ yêu cầu một số thông thông
tin và/hoặc tài liệu hỗ trợ (không phân biệt có phải là đố i tượ ng nộp thuế tại Hoa Kỳ hay không). Các thông tin do VIB thu thập sẽ đượ c sử dụng duy nhất cho mục đích đáp ứng yêu cầu tuân
thủ FATCA và sẽ không đượ c sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Quý khách hàng lưu ý: việc từ chố i cung cấp hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin/tài liệu theo yêu cầu có thể buộc
VIB phải giữ lại 30% giá trịcủa bất kỳ giao dịch nào có nguồn gố c Hoa Kỳ đượ c chuyển tới tài khoản của quý khách hàng và/hoặc đóng tài khoản của quý khách hàng cho đến khi VIB nhận
đượ c đầy đủ các thông tin/tài liệu nói trên.
7 Trường hợ p một trong các Chủ TKTTC là KHCN thì đơn vịđượ c quyền điều chỉnh thông tin khách hàng tham chiếu Biểu mẫu đăng ký thông tin KHCN do Khố i Ngân hàng bán lẻ ban hành
theo từ ng thời kỳ
8 Giấy tờ còn hiệu lực chứng minh tổ chức thành lập và hoạt động hợ p pháp (Giấy chứng nhận Đ KDN/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập)
9 Công ty cổ phần/Công ty TNHH/DN Nhà nước/DN FDI/Khác...
10 Đ ố i với người nước ngoài/ người có từ 2 quố c tịch trở lên
11 Áp dụng trong trường hợ p Chủ tài khoản là Doanh nghiệp tư nhân
12 Thỏ a thuận pháp lý bao gồm các thỏ a thuận đượ c thiết lập bằng văn bản giữ a tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đố i với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản
13 FATCA là một đạo luật về Tuân thủ Thuế đố i với các chủ tài khoản nước ngoài đượ c Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18/03/2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 nhằm
mục đích ngăn ngừ a các đố i tượ ng nộp thuế Hoa Kỳ sử dụng các tài khoản mởtại nước ngoài để trố n thuế tại Hoa Kỳ. FATCA yêu cầu các định chế tài chính nước ngoài nhận diện và định kỳ
báo cáo đến Sởthuế vụ của Hoa Kỳ về các khách hàng Hoa Kỳ có tài khoản tại các định chế tài chính đó. Là một Tổ chức Tài chính tuân thủ FATCA, VIB có nghĩa vụ yêu cầu một số thông thông
tin và/hoặc tài liệu hỗ trợ (không phân biệt có phải là đố i tượ ng nộp thuế tại Hoa Kỳ hay không). Các thông tin do VIB thu thập sẽ đượ c sử dụng duy nhất cho mục đích đáp ứng yêu cầu tuân
thủ FATCA và sẽ không đượ c sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Quý khách hàng lưu ý: việc từ chố i cung cấp hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin/tài liệu theo yêu cầu có thể buộc
VIB phải giữ lại 30% giá trịcủa bất kỳ giao dịch nào có nguồn gố c Hoa Kỳ đượ c chuyển tới tài khoản của quý khách hàng và/hoặc đóng tài khoản của quý khách hàng cho đến khi VIB nhận
đượ c đầy đủ các thông tin/tài liệu nói trên.
14 Khi đăng ký các dịch vụ này, khách hàng sẽ có thể đượ c yêu cầu ký kết Hợ p đồng/thỏ a thuận cung cấp dịch vụ tương ứng theo quy định của VIB trong từ ng thời kỳ
1
2
3
4
5
6
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Số
Ngày

GIẤ Y Đ Ă NG KÝ KIÊM HỢ P Đ Ồ NG MỞ TÀI KHOẢ N THANH TOÁN CHUNG TẠ I VIB
Đ ăng ký chữ ký, mẫu dấu và ủy quyền mở, quản lý, sử dụng tài khoản

CHỦ TKTTC THỨ NHẤ T
Nhóm A - Người đại diện hợp pháp (NĐ DHP) củ a Chủ TKTTC thứ nhất
NĐ DHP là Người đại diện theo pháp luật
Họ và tên (chữ in HOA)
Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nam

Nữ

Cư trú

Không cư trú

Nghề nghiệp
CMND

CCCD

Hộ chiếu

Số
Nơi cấp

Ngày cấp
Chức vụ
Quố c tịch

Tình trạng cư trú

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú15
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Chữ ký mẫu

ngày

NĐ DHP là người đại diện theo ủ y quyền thứ nhất (Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ tương đương số
Họ và tên (chữ in HOA)
Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nam

Nữ

Cư trú

Không cư trú

Nghề nghiệp
CMND
Ngày cấp

CCCD

Hộ chiếu

Số
Nơi cấp

Chức vụ
Quố c tịch

MB - 1101.WBH - 02

Tình trạng cư trú
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Số
Ngày

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú16
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Phạm vi đại diện theo ủy quyền:
Đ ại diện Chủ tài khoản thực hiện/ký kết toàn bộcác hợ p đồng, chứng từ , văn bản có liên quan đến việc:
Mởtài khoản tại VIB.
Sử dụng tài khoản tại VIB.
Đ óng tài khoản tại VIB.
Tạm khóa tài khoản tại VIB.
Đ ăng ký thông tin, thay đổi thông tin khách hàng tại VIB.
Đ ăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ nhận sổ phụ tài khoản tại VIB.
Đ ăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, giao dịch qua Fax/Email.
Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền:
Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:
Từ ngày

đến hết ngày

Từ ngày

đến khi VIB nhận đượ c văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

ngày

NĐ DHP là người đại diện theo ủ y quyền thứ hai (Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ tương đương số
Họ và tên (chữ in HOA)
Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nam

Nữ

Cư trú

Không cư trú

Nghề nghiệp
CMND
Ngày cấp

CCCD

Hộ chiếu

Số
Nơi cấp

Chức vụ
Quố c tịch
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Tình trạng cư trú

Trang 11/23

Số
Ngày

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú17
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Phạm vi đại diện theo ủy quyền:
Đ ại diện Chủ tài khoản thực hiện/ký kết toàn bộcác hợ p đồng, chứng từ , văn bản có liên quan đến việc:
Mởtài khoản tại VIB.
Sử dụng tài khoản tại VIB.
Đ óng tài khoản tại VIB.
Tạm khóa tài khoản tại VIB.
Đ ăng ký thông tin, thay đổi thông tin khách hàng tại VIB.
Đ ăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ nhận sổ phụ tài khoản tại VIB.
Đ ăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, giao dịch qua Fax/Email.
Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền:
Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:
Từ ngày

đến hết ngày

Từ ngày

đến khi VIB nhận đượ c văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

Nhóm B - Kế toán trưở ng/Người phụtrách kế toán củ a Chủ TKTTC thứ nhất
ngày

Kế toán trưở ng theo quyết định bổ nhiệm/Hợ p đồng thuê dịch vụ kế toán/giấy tờ tương đương số
Người phụtrách kế toán theo quyết định bổ nhiệm/Hợ p đồng thuê dịch vụ kế toán/giấy tờ tương đương số
ngày
Họ và tên (chữ in HOA)
Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Nam

Nữ

Nghề nghiệp
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Số
Ngày

CMND

CCCD

Hộ chiếu

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Quố c tịch

Tình trạng cư trú

Cư trú

Không cư trú

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú18
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Chữ ký mẫu

Người được Kế toán trưở ng/Người phụtrách kế toán ủ y quyền thứ nhất theo văn bản ủy quyền/giấy tờ tương đương số
ngày
Họ và tên (chữ in HOA)
Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nam

Nữ

Cư trú

Không cư trú

Nghề nghiệp
CMND
Ngày cấp

CCCD

Hộ chiếu

Số
Nơi cấp

Chức vụ
Quố c tịch

Tình trạng cư trú

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú19
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Phạm vi ủy quyền
Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán trong việc sử dụng Tài khoản và ký các chứng từ liên quan tới
việc sử dụng Tài khoản tại VIB
Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền:
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Số
Ngày

Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:
Từ ngày

đến hết ngày

Từ ngày

đến khi VIB nhận đượ c văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

Người được Kế toán trưở ng/Người phụtrách kế toán ủ y quyền thứ hai theo văn bản ủy quyền/giấy tờ tương đương
số
ngày
Họ và tên (chữ in HOA)
Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nam

Nữ

Cư trú

Không cư trú

Nghề nghiệp
CMND

CCCD

Hộ chiếu

Số
Nơi cấp

Ngày cấp
Chức vụ
Quố c tịch

Tình trạng cư trú

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú20
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú ởVN
Phạm vi ủy quyền
Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán trong việc sử dụng Tài khoản và ký các chứng từ liên quan tới
việc sử dụng Tài khoản tại VIB
Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền:
Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:
Từ ngày

đến hết ngày

Từ ngày

đến khi VIB nhận đượ c văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.
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Số
Ngày

Chữ ký mẫu

Quy tắc sử dụng chữ ký
Số chữ ký cần thiết cho một giao dịch
Trong đó:
Chữ ký thuộc NHÓM A, và
Chữ ký thuộc NHÓM B
Mẫu dấu

CHỦ TKTTC THỨ HAI
Nhóm A - Người đại diện hợp pháp (NĐ DHP) củ a Chủ TKTTC thứ hai
NĐ DHP là Người đại diện theo pháp luật
Họ và tên (chữ in HOA)
Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nam

Nữ

Cư trú

Không cư trú

Nghề nghiệp
CMND
Ngày cấp

CCCD

Hộ chiếu

Số
Nơi cấp

Chức vụ
Quố c tịch

Tình trạng cư trú

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú21
Ngày hết hạn
MB - 1101.WBH - 02

Nơi cấp
Trang 15/23

Số
Ngày

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Chữ ký mẫu

ngày

NĐ DHP là người đại diện theo ủ y quyền thứ nhất (Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ tương đương số
Họ và tên (chữ in HOA)
Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nam

Nữ

Cư trú

Không cư trú

Nghề nghiệp
CMND

CCCD

Hộ chiếu

Ngày cấp

Số
Nơi cấp

Chức vụ
Quố c tịch

Tình trạng cư trú

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú22
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Phạm vi đại diện theo ủy quyền:
Đ ại diện Chủ tài khoản thực hiện/ký kết toàn bộcác hợ p đồng, chứng từ , văn bản có liên quan đến việc:
Mởtài khoản tại VIB.
Sử dụng tài khoản tại VIB.
Đ óng tài khoản tại VIB.
Tạm khóa tài khoản tại VIB.
Đ ăng ký thông tin, thay đổi thông tin khách hàng tại VIB.
Đ ăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ nhận sổ phụ tài khoản tại VIB.
Đ ăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, giao dịch qua Fax/Email.
Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền:
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Số
Ngày

Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:
Từ ngày

đến hết ngày

Từ ngày

đến khi VIB nhận đượ c văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

ngày

NĐ DHP là người đại diện theo ủ y quyền thứ hai (Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ tương đương số
Họ và tên (chữ in HOA)
Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nam

Nữ

Cư trú

Không cư trú

Nghề nghiệp
CMND

CCCD

Hộ chiếu

Ngày cấp

Số
Nơi cấp

Chức vụ
Quố c tịch

Tình trạng cư trú

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú23
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Phạm vi đại diện theo ủy quyền:
Đ ại diện Chủ tài khoản thực hiện/ký kết toàn bộcác hợ p đồng, chứng từ , văn bản có liên quan đến việc:
Mởtài khoản tại VIB.
Sử dụng tài khoản tại VIB.
Đ óng tài khoản tại VIB.
Tạm khóa tài khoản tại VIB.
Đ ăng ký thông tin, thay đổi thông tin khách hàng tại VIB.
Đ ăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ nhận sổ phụ tài khoản tại VIB.
Đ ăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, giao dịch qua Fax/Email.
Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền:
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Số
Ngày

Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:
Từ ngày

đến hết ngày

Từ ngày

đến khi VIB nhận đượ c văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

Nhóm B - Kế toán trưở ng/Người phụtrách kế toán củ a Chủ TKTTC thứ hai
ngày

Kế toán trưở ng theo quyết định bổ nhiệm/Hợ p đồng thuê dịch vụ kế toán/giấy tờ tương đương số
Người phụtrách kế toán theo quyết định bổ nhiệm/Hợ p đồng thuê dịch vụ kế toán/giấy tờ tương đương số
ngày
Họ và tên (chữ in HOA)
Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nam

Nữ

Cư trú

Không cư trú

Nghề nghiệp
CMND

CCCD

Hộ chiếu

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Quố c tịch

Tình trạng cư trú

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú24
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Chữ ký mẫu
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Số
Ngày

Người được Kế toán trưở ng/Người phụtrách kế toán ủ y quyền thứ nhất theo văn bản ủy quyền/giấy tờ tương đương số
ngày
Họ và tên (chữ in HOA)
Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Nam

Nữ

Cư trú

Không cư trú

Nghề nghiệp
CMND

CCCD

Hộ chiếu

Số
Nơi cấp

Ngày cấp
Chức vụ
Quố c tịch

Tình trạng cư trú

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú25
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Phạm vi ủy quyền
Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán trong việc sử dụng Tài khoản và ký các chứng từ liên quan tới
việc sử dụng Tài khoản tại VIB
Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền:
Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:
Từ ngày

đến hết ngày

Từ ngày

đến khi VIB nhận đượ c văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

Người được Kế toán trưở ng/Người phụtrách kế toán ủ y quyền thứ hai theo văn bản ủy quyền/giấy tờ tương đương
số
ngày
Họ và tên (chữ in HOA)
Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Nam

Nữ

Nghề nghiệp
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Số
Ngày

CMND

CCCD

Hộ chiếu

Số
Nơi cấp

Ngày cấp
Chức vụ
Quố c tịch

Tình trạng cư trú

Cư trú

Không cư trú

Số thịthực nhập cảnh/Thẻ tạm trú26
Ngày hết hạn

Nơi cấp

Đ iện thoại cố định

Di động

Email
Đ ịa chỉthường trú/
cư trú ởnước ngoài
Chỗ ởhiện tại/đăng ký cư trú tại VN
Phạm vi ủy quyền
Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán trong việc sử dụng Tài khoản và ký các chứng từ liên quan tới
việc sử dụng Tài khoản tại VIB
Khác, vui lòng ghi rõ nội dung ủy quyền:
Thời hạn hiệu lực của ủy quyền:
Từ ngày

đến hết ngày

Từ ngày

đến khi VIB nhận đượ c văn bản thông báo thay đổi hiệu lực ủy quyền.

Chữ ký mẫu

Quy tắc sử dụng chữ ký
Số chữ ký cần thiết cho một giao dịch
Trong đó:
Chữ ký thuộc NHÓM A, và
Chữ ký thuộc NHÓM B
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Số
Ngày

Mẫu dấu

THỎ A THUẬ N QUẢ N LÝ VÀ SỬ DỤ NG TÀI KHOẢ N THANH TOÁN CHUNG
Thẩm quyền giao dịch củ a các Chủ tài khoản trên TKTTC với Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Mọi giao dịch TKTTC đều phải đượ c ký tên và thực hiện bởi tất cả các Chủ TKTTC.
Mọi giao dịch TKTTC chỉcần đượ c ký tên và thực hiện bởi một trong các Chủ TKTTC.
Mỗ i Chủ TKTTC đượ c quyền ký tên và thực hiện mọi giao dịch TKTTC với hạn mức mỗ i lần giao dịch là:
Số tiền bằng số
Số tiền bằng chữ
Theo thỏ a thuận quản lý và sử dụng TKTTC của các Chủ TKTTC số :

ngày

Thỏ a thuận này là một phần không thể tách rời với Giấy đăng ký kiêm Hợ p đồng mởvà sử dụng TKTTC này.
Thỏ a thuận khác:
Cam kết củ a khách hàng về tuân thủ FATCA
- Đ ã đọc và hiểu các thông tin khai báo cho mục đích tuân thủ FATCA (bao gồm cả thông tin tại phần “Giải thích từ ngữ liên quan đến FATCA”)
Các
thông
tin
đượ c
cung
cấp
trên
đây
là
hoàn
toàn
chính
xác.
Thông
báo
cho
VIB
ngay
khi
có
sự
thay
đổi
về
các
thông
tin
đã
kê
khai.
Cung cấp cho VIB các biểu mẫu và giấy tờ chứng thực cho mục đích tuân thủ FATCA nếu đượ c yêu cầu.
Trường hợ p đượ c xác định là đố i tượ ng phải báo cáo hoặc khấu trừ theo FATCA, tôi/chúng tôi theo đây đồng ý:
- Cho phép VIB báo cáo thông tin liên quan đến tài khoản của Tôi/Chúng tôi mởtại VIB cho Sởthuế vụ Hoa Kỳ (IRS) theo yêu cầu của IRS hoặc Cơ
quan
có
thẩm
quyền
theo
thỏ a
thuận
giữ a
IRS
và
Chính
phủ
Việt
Nam.
- Từ bỏ các quyền khiếu nại, khiếu kiện trong trường hợ p VIB thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ FATCA theo yêu cầu của IRS hoặc Cơ quan có thẩm
quyền theo thỏ a thuận giữ a IRS và Chính phủ Việt Nam về việc thực thi FATCA.

Xác nhận củ a khách hàng
- KH hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của các thông tin nêu trên, bao gồm thông tin và chữ ký của NĐ DHP, Kế
toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán và người đượ c ủy quyền (nếu có), cũng như các thông tin trong các mẫu biểu kèm theo và cam kết thực
hiện đúng các quy định, điều khoản và điều kiện của VIB, của Ngân hàng Nhà nước và của các cơ quan có thẩm quyền khác liên quan đến việc mở, sử
dụng
tài
khoản
và
dịch
vụ
tại
VIB;
- Trường hợ p KH không đăng ký mẫu dấu và/hoặc chữ ký của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán tại Giấy đăng ký kiêm hợ p đồng này, KH cam
kết rằng: KH không có mẫu dấu và/hoặc không bắt buộc phải bổ nhiệm Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán theo điều lệ/quy chế hoạt động của
KH
và
việc
này
tuân
theo
quy
định
pháp
luật
tại
quố c
gia
KH
thành
lập
và
hoạt
động.
- Trong trường hợ p NĐ DHP không phải là Người đại diện theo pháp luật và KH không thực hiện chỉđịnh/ủy quyền cho NĐ DHP tại văn bản khác,
với việc Người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu của Tổ chức (nếu có) vào Giấy đăng ký kiêm hợ p đồng mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ tại VIB
này đượ c xem là KH xác nhận hiệu lực về phạm vi và thời hạn chỉ định/ủy quyền của NĐ DHP là đại diện theo ủy quyền.
- Với việc ký và đóng dấu (nếu có) vào Giấy đăng ký kiêm hợ p đồng mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ này và các mẫu biểu kèm theo, KH xác nhận,
cam kết rằng:

(i) KH chấp nhận và đồng ý bịràng buộc bởi Bản Đ iều kiện, điều khoản này bao gồm cả các bản sử a đổi bổ sung của các tài liệu này trong
từ ng thời kỳ và xác nhận là các bản sử a đổi bổ sung đó luôn có sẵn để tải về tại websi te www.vib.com.vn c ủa VIB và/hoặc từ thông báo của
VIB cho KH qua các kênh liên lạc khác nhau mà VIB xét thấy phù hợ p27;
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Số
Ngày

(ii) KH đã đượ c VIB cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. KH đã đọc, hiểu rõ, chấp thuận và đồng ý bịràng buộc bởi toàn bộ nội dung của Bản
Đ iều kiện, điều khoản mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ của Khách hàng tổ chức tại VIB đình kèm Giấy đăng ký này;
- KH hiểu rằng: Đ ăng ký này và các mẫu biểu kèm theo cùng với Bản Đ iều kiện, điều khoản mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ tại VIB của Khách
hàng tổ chức tạo nên Hợ p đồng có giá trịpháp lý sẽ ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của KH trong suố t quá trình mở, sử dụng Tài khoản và dịch
vụ tại VIB. KH hoàn toàn chịu trách nhiệm đố i với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợ p KH không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Hợ p
đồng này và quy định liên quan của VIB.
Ngày

tháng

năm

Chủ tài khoản thứ nhất
Người đại diện hợp pháp28
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chủ tài khoản thứ hai
Người đại diện hợp pháp29
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

XÁC NHẬ N CỦA VIB
THÔNG TIN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
1.0 TTKD quản lý khách hàng
2.0 DVKH mở CIF/Tài khoản
Mã khách hàng

Có hiệu lực từ ngày

Tên tài khoản
Số tài khoản

Loại tài khoản

Loại tiền

Lưu ý: Trường hợ p KH phân loại rủi ro cao, yêu cầu thực hiện thu thập bổ sung thông tin khách hàng theo Quy định AML do VIB ban hành từ ng thời kì
và hoàn thiện MB-1101.WBH-08
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Số
Ngày

Quản lý khách hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày

năm

tháng

Giao dịch viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kiểm soát viên/
Trưở ng phòng DVKH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người scan
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người duyệt scan
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đại diện hợp pháp củ a VIB
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
Đ ố i với người nước ngoài/người có từ 2 quố c tịch trởlên
27 Nếu KH kiên quyết ko đồng ý nội dung này thì TTKD có thể lựa chọn sang câu (ii)
28 Trường hợ p NĐ DHP là người đại diện theo ủy quyền tại Giấy đăng ký này thì Người đại diện theo pháp luật phải ký tại đây
29 Trường hợ p NĐ DHP là người đại diện theo ủy quyền tại Giấy đăng ký này thì Người đại diện theo pháp luật phải ký tại đây
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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