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(*) Thông tin bắt buộc Khách hàng phải khai báo                                                      Văn bản được lập 02 bản. Công ty (01), Khách hàng (01) 

GIẤY YÊU CẦU CHẤM DỨT SỬ DỤNG SẢN PHẨM T5 

Của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank 

Căn cứ vào Giấy đăng ký sử dụng Sản phẩm T5 ký ngày …..……. 

Tên Khách hàng*:  .....................................................................................................................................  

Địa chỉ*:  ....................................................................................................................................................  

Điện thoại*:  ........................................   Fax:  ..............................  Email*: ...............................................  

Tài khoản giao dịch chứng khoán tại VPBankS*: .....................................................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/QĐTL/GPĐT*:  ...............................................................................  

Ngày cấp*:  ......................................... Nơi cấp*: ......................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): . ................................... Chức vụ:  ...................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ............................ Cấp ngày:  ......... Nơi cấp: ...............................................  

Người được ủy quyền của Khách hàng tổ chức/ cá nhân:  ..................... Chức vụ:  ...................................  

Hợp đồng/giấy uỷ quyền số: ................... ..... Ngày ............................... của .............................................  

Khách hàng tại đây yêu cầu chấm dứt sử dụng Sản phẩm T5 đối với Tài khoản giao dịch chứng khoán của 

Khách hàng và cam kết như sau: 

1. Các nghĩa vụ của Khách hàng với VPBankS liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm T5 vẫn sẽ ràng 

buộc trách nhiệm của Khách hàng cho đến khi nghĩa vụ đó được hoàn thành đầy đủ. 

2. Ngày chấm dứt sử dụng Sản phẩm T5: Kể từ ngày VPBankS chấp nhận đề nghị chấm dứt sử dụng 

Sản phẩm T5 này. 

 Ngày ……tháng……năm……………… 

 KHÁCH HÀNG 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank đồng ý chấm dứt việc cung cấp Sản phẩm T5 cho Khách hàng 

theo Các Điều khoản và điều kiện sử dụng được đính kèm.                                                                                                                                  

 

Nhân viên TVĐT & 

MGCK 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nhân viên tiếp nhận 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày ……tháng……năm……………… 

Đại diện có thẩm quyền của VPBankS 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 


