
 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Branch)  Chi Nhánh Thành phố Hà Nội (Hanoi Branch)

 ("Ngân Hàng" / "The Bank ")  ("Ngân Hàng" / "The Bank ")

Chủ Tài Khoản (*)

Tên Tài Khoản tiếng Anh
Account Name in English

Tên Tài Khoản tiếng Việt
Account Name in Vietnamese

Ngày hiệu lực / Effective date 

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

TBPD xác nhận việc 
đăng ký GCMS+

Confirmed by TBPD for 
GCMS+ registration

Ban Giám đốc
Management

Kiểm soát
Checker

Nhân viên phụ trách 
Person in charge

Signature verified
Chữ ký được xác nhận bởi

Trưởng phòng
DH

Kiểm soát
Checker

Nhân viên phụ trách 
Person in charge

Mã Khách hàng
Customer code

Xóa 
Deletion

(Những) Người có thẩm quyền ký
Authorized signatory(ies)

Số tài khoản
Account Number

Tôi / chúng tôi xin thông báo với Ngân Hàng rằng (những) người có thẩm quyền ký sau đây sẽ không được ủy quyền thay mặt tôi / 
chúng tôi đại diện và ký và (những) chữ ký mẫu của (những) người có thẩm quyền ký đó sẽ bị hủy từ ngày hiệu lực của Bản Thông 
Báo Hủy Chữ Ký này. Chữ ký của (những) người có thẩm quyền ký khác vẫn giữ nguyên hiệu lực như tôi / chúng tôi hiện đang đăng 
ký với Ngân Hàng tại xem Mẫu B - Bản Đăng Ký Chữ Ký / Bản Thông Báo Thay Đổi Chữ ký và các bản đăng ký bổ sung của Mẫu B 
mới nhất. (I/ we hereby inform to the Bank that the following authorized signatory(ies) shall no longer be authorized to act for and sign 
on my / our behalf and their specimen signature(s) shall be deleled from the below effective date. Signatures of other authorized 
signatory(ies) will remain valid in accordance with my / our current registration registered by me / us with the Bank in the latest Form B - 
 Signature Registration / Signature Change Advice and supplemental registration(s) of Form B) 

Mã người sử dụng (User ID)
(từ 1-40 ký tự chữ và hoặc số (from 1-40 alphabet and/or numberic characters )

Bằng cách đánh dấu vào ô 'Hủy" ở bảng dưới đây và điền Mã người sử dụng, tôi / chúng tôi đồng ý rằng (những) Mã người sử dụng 
được liệt kê sẽ được hủy từ ngày hiệu lực của Bản Thông Báo Hủy Chữ Ký này. Và (các) thiết bị xác thực dưới (những) Mã người sử 
dụng đó sẽ tự động hết hiệu lực (By ticking off "Deletion" box in the below table and fill in User ID, I / we would agree that User ID(s) 
as listed will be deleted from the effective date of this Signature Deletion Advice. And authentication device under this such User ID(s) 
will be automatically terminated).

Xóa mã người sử dụng trên GCMS+ (Deletion of User ID in GCMS+)
áp dụng cho khách hàng GCMS+ (applied for GCMS+ customer only)

Account Holder
(*) Trong trường hợp của chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành, ... của một pháp nhân thì Chủ Tài Khoản phải là chính pháp nhân đó. (Các) Tài khoản của pháp 
nhân đó sẽ được sử dụng để phục vụ hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành, .. (In case of a branch, representative office, operating office, ...of a 
legal entity, the Account Holder shall be the legal entity. Account(s) of that legal entity shall be used for serving the operation of branch, representative office, operating office, ...)

MUFG Bank, Ltd.
Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. 

BẢN THÔNG BÁO HỦY CHỮ KÝ 
SIGNATURE DELETION ADVICE

Mẫu C
Form C

TÊN & CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP VÀ DẤU (nếu có) 
Name &Signature of Authorized Representative and Seal (if any)
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