
 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN 
(Dành cho khách hàng không còn số dư tiền, chứng khoán và quyền phát sinh) 

SỐ TÀI KHOẢN 0 1 0 C       
 

Kính gửi:         CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE (PINETREE) 

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Thông tin Người đại diện theo pháp luật hoặc Người uỷ quyền (nếu có) đứng tên giao dịch chứng khoán:  
Hợp đồng uỷ quyền số (nếu có): ................................................................................................................................ 

Họ và tên: ............................................... Ngày sinh: ...../...../........... Giới tính: .............. Quốc tịch: ........................... 
CMND/ Hộ chiếu: ....................................... Ngày cấp: ...../...../............ Nơi cấp: ........................................................ 
Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................................................... 

Di động: ................................................. Điện thoại cố định: .................................. Email: ........................................ 

(Phần dành cho Khách hàng tổ chức)  

CÔNG TY/ TỔ CHỨC: ................................................................................................. Mã số thuế: .......................... 
Giấy phép thành lập/ ĐKKD: ............................... Ngày cấp: ...../...../.......... Nơi cấp: ................................................. 
Địa chỉ: ....................................................................................................................................................................... 

Tôi - Chủ tài khoản/ Người được uỷ quyền hợp pháp có số dư trên Tài khoản giao dịch chứng khoán như 
sau: 

1. Số dư chứng khoán: không chứng khoán. 

2. Các quyền phát sinh: không phát sinh quyền. 

3. Số dư tiền: 0 VNĐ (Bằng chữ : không đồng./.) 

Bằng văn bản này, Tôi/Chúng tôi đề nghị Quý Công ty tất toán Tài khoản giao dịch chứng khoán và thanh lý Hợp 
đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Tôi/Chúng tôi đã ký với Quý Công ty. 
Trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20 ... 

CHỦ TÀI KHOẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 

PHẦN DÀNH CHO PINETREE 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree chấp nhận đề nghị của Quý Khách hàng, kể từ ngày ..... / ....../20 .....  

Tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý Khách hàng và Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã ký 
giữa Hai bên chính thức chấm dứt hiệu lực. 

Nhân viên giao dịch Kiểm soát  
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE 
Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Tel:  (+84) 24 6276 1818                      Website: www.pinetree.vn 

Fax: (+84) 24 6275 0077                      Email:    contact@pinetree.vn 


