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GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG 

Kính gửi: Ngân Hàng .................................................................................................. 

Tôi tên: ...................................................................................................................... 

CMND/Hộ chiếu số:.........................Ngày cấp:........................Nơi cấp:......................... 

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................... 

Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh.............................................................................. 

Giấy phép ĐKKD số:...................................Ngày cấp:.........................Nơi cấp:............ 

Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số: 

1/ ..............................................................................3/.......................................... .... 

2/ ..............................................................................4/.............................................. 

Mở tại Ngân hàng ........................................................................................................ 

Tôi đồng ý ủy quyền cho: 

Ông/Bà: ...................................................................................................................... 

CMND/Hộ chiếu số:.......................................Ngày cấp:........................Nơi cấp:............ 

Địa chỉ thường trú:........................................................................................................ 

Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên 

của tôi trong phạm vi ủy quyền sau: 

 

A. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

1. [ ] Được quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng 

lần giao 

dịch là: ................................................................ 

............................................................................ 

2. [ ] Được quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho 

từng lần 

giao dịch là: .......................................................... 

3. [ ] Nội dung ủy quyền khác: .......................... 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

Thời hạn: Từ ngày:.................đến ngày.............. 

Từ ngày:..............đến khi có văn bản khác thay thế. 

B. ĐỐI VỚI THẺ TIẾT KIỆM, CHỨNG 

CHỈ VÀNG, KỲ PHIẾU 

1. [ ] Được rút gốc 

2. [ ] Chỉ được rút lãi 

3. [ ] Được rút gốc và lãi 

Thời hạn: Từ ngày:............đến 

ngày................ 

Từ ngày:.............đến khi có văn bản khác 

thay thế. 
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Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận 

ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được 

ủy quyền. 

Lưu ý: 

1. Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng 

biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn. 

2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền 

đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng. 

Ngày............tháng..........năm ............... 

Người được ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận Ngân hàng 

Kiểm soát 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Trưởng phòng nghiệp vụ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


