Ngày/ Date:
Mã số/ Code:

PHIẾU YÊU CẦU HOÀN TRẢ TIỀN / REFUND REQUEST FORM
I - PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ - FOR INVESTOR

Số tài khoản giao dịch:
Account No.

Chủ tài khoản:
Account holder

Số CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD:
ID/ Passport/ Business licence No.

Người được ủy quyền:
Authorized person

Số CMND/ Hộ chiếu:
ID/ Passport No.

Thông �n chi �ết khoản �ền yêu cầu hoàn trả/Details of transaction being requested
Tên quỹ - chương trình đầu tư
Fund name - scheme

Ngày chuyển �ền
Date of transaction

Số �ền
Amount in ﬁgures

Số �ền bằng bằng chữ
Amount in words

Nội dung chuyển �ền
Details of payment

VFF - Linh hoạt/VinaFlex
VFF - Tiết kiệm/VinaSave
VEOF - Linh hoạt/VinaFlex
VEOF - Tiết kiệm/VinaSave
VIBF – Linh hoạt/ VinaFlex
VIBF – Tiết kiệm/ Vinasave
*Lưu ý: Tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của NĐT đã đăng ký.
Tôi cam kết

- Các thông �n do tôi cung cấp tại Phiếu yêu cầu này là trung thực và đầy đủ.
- Tôi đồng ý với các khoản phí phát sinh theo quy định và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào từ việc hoàn trả �ền
theo yêu cầu này.

Họ và tên:
Full name

*Note: The money will be refunded to the bank account registered on the Account Opening Form.
I certify
- The information provided on this form is true and complete.
- I agree to pay all the additional fees incurred by third party transactions and will not have any reclamations of
this refund request.

Chữ ký:
Signature

II - PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI - FOR DISTRIBUTOR
Họ và tên/ Full Name
Nhân viên nhận lệnh:
Agent
Nhân viên kiểm soát:
Controller

Thời gian/ Date-Time

Chữ ký/ Signature

