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 …….…………….., ngày…..tháng…..năm.…… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ RÚT MỘT PHẦN TIỀN GỬI TRƯỚC HẠN 

(Áp dụng chung cho hợp đồng tiền gửi/CCTG/ khác) 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh……………. 

A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG1 

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………... 

Số CMND/CCCD/HC:……………… ………..Ngày cấp:…… …………….Nơi cấp:………………… 

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………….. 

Người đại diện giao dịch (nếu có):………………………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD/HC:……………… ………..Ngày cấp:…… …………….Nơi cấp:………………… 

(Theo giấy ủy quyền số:………………………………………………………………………………….) 

B. ĐỀ NGHỊ CỦA KHÁCH HÀNG 

1. Đề nghị rút một phần gốc của Tài sản sau đây: 

STT Số HĐTG/CCTG Ngày mở Ngày đáo 

hạn 

Số tiền đề nghị 

rút trước hạn 

Số dư còn lại 

1      

2      

…      

Phương thức nhận gốc rút trước hạn và lãi (nếu có): 

Tiền mặt        Tài khoản thanh toán số:…….………………...tại OCB chi nhánh……………2 

2. Đề nghị khác (nếu có): 

….. 

C. KHÁCH HÀNG CAM KẾT 

- Tôi/Chúng tôi đã được tư vấn, giải thích và cung cấp đầy đủ thông tin về quy định sản 

phẩm, việc áp dụng lãi suất đối với trường hợp rút tiền gửi trước hạn, phí và các quy định 

liên quan. 

- Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung yêu cầu nêu trên và không có bất kỳ 

khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến việc thực hiện yêu cầu này. 

                                                 
1 Trường hợp đồng chủ sở hữu ĐVKD thêm thông tin tương tự 
2 Đối với HĐTG chỉ cho phép phương thức nhận tiền là TKTT của KH tại OCB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

http://www.ocb.com.vn/
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Người đề nghị 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 
Thực hiện giao dịch theo đề nghị của Khách hàng vào lúc:….….ngày…….…..tại……... 
Số tiền lãi đối với khoản tiền gửi đề nghị rút trước hạn: 
Lãi suất áp dụng đối với khoản tiền gửi đề nghị rút trước hạn: 
Số tiền phí (nếu có): 
 
             Giao dịch viên                                                     Kiểm soát viên 
                  (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên) 
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