
 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA SÉC 
Application for buying cheque 

Kính gửi: NGÂN HÀNG TM TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG 

                                 To: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank 
 

Tên Tôi là: ..........................................................................................................................................….  

Customer’s Name 

Là chủ tài khoản:  .................................................................................................................................. 

Account Holder  

Số tài khoản: ........................................................................................................................................... 

Account No.  

Đề nghị Quý Ngân hàng bán cho Chúng tôi: .......... quyển séc (Bằng chữ:………quyển) 

Suggest OceanBank  to sell to us Cheques (in figures) 

Người được ủy quyền nhận séc:............................................................................................................ 

Authorized Person to receive Cheque 

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ....... …………do CA:……………Cấp 

ngày…../....../…….. 

ID Card/Passport No                                                issued by                  Date 

Chúng tôi đã nhận 01 bản “Điều khoản, điều kiện sử dụng séc” và chúng tôi đã đọc, hiểu 

rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các Điều khoản điều kiện về sử dụng, quản lý séc. 

We have received one copy of Terms and conditions of using cheque and we have read, 

understood, agreed and commited to comply with all terms and conditions of cheque using 

and managing as stated in this Instruction. 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của OceanBank và của Pháp luật về sử dụng, 

quản lý séc và chịu mọi thiệt hại do việc quản lý và sử dụng séc của chúng tôi gây nên.  

We undertake to comply with all OceanBank’s regulations and the law for using Cheque and 

bear all the damages on losing the Cheque because of our using. 

……… ........... , Ngày……tháng……năm 20..… 

                                    Date         Month      Year   

 Kế toán trưởng (nếu có) Chủ tài khoản 
        (Chief accountant – If any)                      Account Holde 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                (Ký tên và Đóng dấu) 

 (Sign, full name)                                                                            (Sign and Stamp)                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA OCEANBANK  Đã nhận đủ…….. quyển séc, seri……. 
                    OceanBank’s Opinion  Ngày…………Tháng…………Năm 20……….. 

       Bán…….quyển Séc, Seri:…………… Date .......... month .......... Year .............  

                 Ngày………./………../20..…        Người nhận 

                          Kiểm soát     (Ký và Ghi rõ họ tên – Sign enterfull   

                                                                               

                     

                     

                                  
 

 


