
Số:  

PHIẾU YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN 

(CASH TRANSFER REQUEST) 

Liên 01: Lưu công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Nhân viên giao dịch 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Kiểm soát 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Khách hàng 

NGƯỜI NHẬN CHUYỂN KHOẢN (Beneficiary): 

Họ và tên (Name):  .............................................................................  

Số CMND (ID No.):  ..........................................................................  

Ngày cấp (Date of issue):  ..................................................................  

Nơi cấp (Place of issue):  ...................................................................  

Chủ tài khoản (A/C holder):  ..............................................................  

Tài khoản số (A/C No.):  

Họ và tên (Name):  .............................................................................  

Số CMND (ID No.):  ..........................................................................  

Ngày cấp (Date of issue):  ..................................................................  

Nơi cấp (Place of issue):  ...................................................................  

Chủ tài khoản (A/C holder):  ..............................................................  

Tài khoản số (A/C No.):  .....................................................................  

Tại ngân hàng (At bank):  ...................................................................  

Số tiền (Remitted amount): 

Bằng số (In number): 
 (VNĐ) 

Phí trong (Including): 

Phí ngoài (Excluding): 

Bằng chữ (Amount in words):  ..............................................................................................................................................................................  

Nội dung (Description):  .......................................................................................................................................................................................  

Ngày (date)     tháng (month)      năm (year)  Trans code:  

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE 

NGƯỜI CHUYỂN KHOẢN (Remitler): 

0  1 0 1     

Back Office 



Liên 02: Kế toán giao dịch 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE 

Số:  

PHIẾU YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN 

(CASH TRANSFER REQUEST) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Nhân viên giao dịch 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Kiểm soát 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Khách hàng 

NGƯỜI NHẬN CHUYỂN KHOẢN (Beneficiary): 

Họ và tên (Name):  ..............................................................................  

Số CMND (ID No.): ...........................................................................  

Ngày cấp (Date of issue):  ...................................................................  

Nơi cấp (Place of issue):  ....................................................................  

Chủ tài khoản (A/C holder):  ...............................................................  

Tài khoản số (A/C No.):  

Họ và tên (Name):  ..............................................................................  

Số CMND (ID No.): ...........................................................................  

Ngày cấp (Date of issue):  ...................................................................  

Nơi cấp (Place of issue):  ....................................................................  

Chủ tài khoản (A/C holder):  ...............................................................  

Tài khoản số (A/C No.):  .....................................................................  

Tại ngân hàng (At bank): ....................................................................  

Số tiền (Remitted amount): 

Bằng số (In number): 
(VNĐ) 

Phí trong (Including): 

Phí ngoài (Excluding): 

Bằng chữ (Amount in words):  ..............................................................................................................................................................................  

Nội dung (Description):  .......................................................................................................................................................................................  

Ngày (date)     tháng (month)     năm (year)  Trans code:  

 

 

NGƯỜI CHUYỂN KHOẢN (Remitler): 

0  1 0      

Back Office 

 



 Liên 03: Giao cho khách hàng 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE 

Số:  

PHIẾU YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN 

(CASH TRANSFER REQUEST) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Nhân viên giao dịch 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Kiểm soát 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Khách hàng 

NGƯỜI NHẬN CHUYỂN KHOẢN (Beneficiary): 

Họ và tên (Name):  .............................................................................  

Số CMND (ID No.):  ..........................................................................  

Ngày cấp (Date of issue):  ..................................................................  

Nơi cấp (Place of issue):  ...................................................................  

Chủ tài khoản (A/C holder):  ..............................................................  

Tài khoản số (A/C No.):  

 

Họ và tên (Name):  .............................................................................  

Số CMND (ID No.):  ..........................................................................  

Ngày cấp (Date of issue):  ..................................................................  

Nơi cấp (Place of issue):  ...................................................................  

Chủ tài khoản (A/C holder):  ..............................................................  

Tài khoản số (A/C No.):  .....................................................................  

Tại ngân hàng (At bank):  ...................................................................  

Số tiền (Remitted amount): 

Bằng số (In number): 
 (VNĐ) 

Phí trong (Including): 

Phí ngoài (Excluding): 

Bằng chữ (Amount in words):  ..............................................................................................................................................................................  

Nội dung (Description):  .......................................................................................................................................................................................  

Ngày (date)      tháng (month)     năm (year)  Trans code:  

 

 

NGƯỜI CHUYỂN KHOẢN (Remitler): 

0  1 0      

Back Office 


