
To: MUFG Bank, Ltd. Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Branch )
Chi nhánh TP. Hà Nội (Hanoi Branch )

1. Lý do hoàn trả tiền (Reason of returning funds)

Yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền từ ngân hàng chuyển tiền (Requested to cancel the payment from sending bank)

Khác (Others)

2. Hoàn trả tiền bằng cách (How to return the funds)

(Phần này chỉ điền khi khách hàng đã nhận được tiền (This part is applicable only when customer has already received the funds) )

Số tiền hoàn trả  (Refunded Amount)

tại Ngân hàngGhi nợ tài khoản của tôi/ chúng tôi số 
(Debit my / our account No. at the Bank)

Khác (Others)

3. Phí Ngân hàng (Bank's charge)

tại Ngân hàngGhi nợ tài khoản của tôi/ chúng tôi số
(Debit my / our account No. at the Bank)

Khấu trừ vào số tiền chuyển trả (Deduted to refunded amount)

Khác (Others)

Thay mặt và đại diện (For and on behalf of)

Chữ ký ủy quyền, Họ tên, Chức vụ và Dấu (nếu có) 
(Authorized signature(s), Full name, Title and Seal (if any))

Phần dành cho Ngân hàng (For Bank's use only)

Ver.2 (082020)

Ngân hàng MUFG Bank, Ltd 

Cách hoàn trả 
khoản tiền đến 

(Incoming funds is 
returned by)

Thanh toán phí 
ngân hàng bằng 
cách (How to pay 
Bank's charges)

Tôi/ Chúng tôi cam kết có trách nhiệm giải 
quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh có liên 
quan đến yêu cầu này, và tránh cho Ngân 
hàng bất kỳ chi phí, mất mát hay thiệt hại nào 
phát sinh từ yêu cầu này.
(I/We further undertake the responsibility to settle 
any dispute caused in connection with this request, 
and to protect your bank from any expense, loss or 
damages arising therefrom).

Loại tiền / Số tiền
(Currency / 

Amount)

Số tiền bằng chữ
(Amount in words)

Kính gửi:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY LỆNH CHUYÊN TIỀN ĐẾN  
APPLICATION FOR CANCELLATION OF INWARD REMITTANCE

Tôi/ Chúng tôi bằng đơn này đề nghị Quý Ngân hàng hoàn trả lệnh chuyển tiền đến nêu trên cho người chuyển 
tiền (I / We hereby request you to return the above-mentioned incoming funds to remittance applicant)

Ngày (Date)

Số tham chiếu 
(Ref. No.)

Ngày nhận tiền
(Receiving date)

Người chuyển 
tiền (Remittance 

applicant)

Ngân hàng 
chuyển tiền 

(Sending bank)

Số tài 
khoản 

(GL code)

Phí xử lý 
(Handling Charge)

Signature 
verified by

Tổng phí
(Total charges )

Khác (Others)

Điện phí 
(Cable Charge)

Manager Checker Clerk

Mã số 
KH
(CIF 
code)
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