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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-----=o0o=------ 

 

YÊU CẦU TRA SOÁT NỘP TIỀN 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (/chi nhánh ……………) 

 

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………. 

 

Số CMND/CCCD:  ……………………       Ngày cấp: ………………………………/ 

 

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………….... 

 

Là chủ Tài khoản GDCK (nếu có):  058C…………………..  Tại FPTS 

 

Ngày ………………. tôi có làm 01 lệnh Nộp tiền/ chuyển tiền vào Tài khoản của Quý 

Công ty chi tiết như sau: 

 

Thông tin người nộp tiền: 
- Họ và tên : 

……………………………….…………….. 

- Số CMND/CCCD:………………………… 

  Ngày cấp……………………………………    

   Nơi cấp……………………………………. 

 

- Số ĐT: .......................................................... 

Thông tin tài khoản nhận tiền: 
-Người thụ hưởng: 

............................................................................    

................................................................................ 

- TK Số:................................................................. 

- Tại Ngân hàng: ……………………………….. 

.............................................................................. 

 

- Số tiền ..........................................................đồng 

- Bằng chữ: ……………………………………… 

.............................................................................. 

- Nội dung nộp/chuyển tiền:   

…………………................................................ 

................................................................................ 

Hoặc Thông tin người chuyển tiền: 

- Người chuyển tiền: 

......................................................................... 

……………………………………………… 

- TK số: ……….......................... 

- Tại Ngân hàng: ……………………………. 

......................................................................... 

......................................................................... 

 

Do sơ suất nên tôi đã có sai sót ghi sai/thiếu thông tin  (ghi rõ loại sai sót: sai nội dung 

/sai số TKCK/Sai tên TKCK /thiếu thông tin,….)…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Bằng tra soát này, tôi kính đề nghị Quý công ty thực hiện : 

 

□  Điều chỉnh thông tin đúng của lệnh chuyển tiền/nộp tiền trên như sau: 

…………………………………………………………………………………….. 

:…………………………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………… 
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□  Hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên bằng hình thức: 

□  Chuyển khoản cho tài khoản có thông tin như sau: 

  Tên tài khoản:………………………………………………….. 

  Số tài khoản:……………………………………………………. 

  Tại ngân hàng:………………………………………………….. 

Mọi chi phí ngân hàng liên quan đến việc hoàn trả món tiền trên 

được khấu trừ vào số tiền báo có. 

 

□  Trả bằng tiền mặt cho: 

  Tên người nhận tiền:…………………………………………….. 

  Số CMND/CCCD:………………………………………………. 

  Nơi cấp ……………….……….………cấp ngày ……………….. 

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là chính xác và chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp 

luật nếu có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra với giao dịch như trên. 

Tôi xin chân thành cảm ơn. 

Yêu cầu tra soát này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau 01 bản lưu 

tại công ty cổ phần chứng khoán FPT (chi nhánh…..), 01 khách hàng giữ. 

              

……., ngày      tháng       năm 20…. 

                            

                         Người đề nghị 

(Kí, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

                      

                   Đại diện FPTS  (chi nhánh…..) 

             (Kí, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 


