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NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU 

PETROLIMEX 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nướchướng dẫn việc mở và sử dụng 

tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; 

- Căn cứ Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên, 

Hôm nay, ngày......./....../.............tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi   nhánh/PGD: 

.................................., Chúng tôi gồm: 

I. BÊN ỦY QUYỀN 

 Họ và tên: ..................................................................................................................... .................. 

 Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu: ........................................................................................................  

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

 Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................... .. 

 Nơi ở hiện tại: .......................................................................................... ...................................... 

 Là chủ tài khoản thanh toán với thông tin như sau: 

o Loại tài khoản:Thanh Toán 

o Tên Tài khoản: ………………………………. 

o Loại tiền:  VNĐ 

o Số Tài khoản: ………………………………… 

o Mở tại: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) - Chi nhánh Thăng Long 

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 

Tên tổ chức: CÔNG TY CP LENDBIZ 

 Tên nước ngoài:…………………………………………………………………….……… 

 Tên viết tắt:………………………………………………………………………………... 

 Giấy CN ĐKDN/Quyết định thành lập số:0108016492 

 Mã số thuế (nếu không trùng với mã số DN): 

 Người đại diện hợp pháp: NGUYỄN VIỆT HƯNG      Chức vụ:Giám đốc điều hành 

 Địa chỉ đặt trụ sở chính:Tầng 4,tháp 2 Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân , Hà Nội. 

 Địa chỉ giao dịch: Số 11, ngõ 82, đường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

 Điện thoại:02432011856                  .Số Fax: 

 Website (nếu có): Lendbiz.vn 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

GIẤY ỦY QUYỀN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN  

(Áp dụng cho Khách hàng cá nhân) 

Commented [D1]: Khách hàng chỉ điền thông tin vào các ô 
được bôi màu theo hướng dẫn chi tiết phía dưới 

Commented [D2]: Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào 
những ô được bôi màu 
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1. Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán 

nêu tại Mục I Giấy ủy quyền này với nội dung chi tiết như sau1: 

STT Chi tiết giao dịch được ủy quyền 
Bên ủy quyền ký xác nhận nội 

dung ủy quyền   

1 Tạm khóa tài khoản  

2 Đóng tài khoản  

3 

Rút tiền mặt từ tài khoản, lĩnh tiền mặt tại PG Bank. 

Được phép rút số tiền tối đa cho mỗi lần giao dịch là: Số dư hiện có 

tại tài khoản 

 

4 

Chuyển tiền từ tài khoản bằng chuyển khoản. 

Được phép chuyển khoản số tiền tối đa cho mỗi lần chuyển khoản là: 

số dư hiện có tại tài khoản 

 

5 Thay đổi thông tin tài khoản  

6 Khác: nhận thông tin phát sinh tăng giảm  

2. Việc ủy quyền tại Khoản 1 Mục III này không áp dụng cho các giao dịch về tài khoản qua các kênh thanh toán không 

trực tiếp tại quầy giao dịch của PG Bank (gồm Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, thẻ ngân hàng). 

Đối với các giao dịch qua các kênh giao dịch Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, thẻ ngân hàng sẽ 

được thực hiện theo thỏa thuận cụ thể khác giữa Chủ tài khoản với PG Bank. PG Bank thực hiện quản lý các giao 

dịch này theo các quy định do PG Bank ban hành, phù hợp quy định của pháp luật. 

IV.  ỦY QUYỀN LẠI CHO BÊN THỨ BA 

1. Bên ủy quyền, Bên ủy quyền đồng ý cho Bên nhận ủy quyền thực hiện việc ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực 

hiện các giao dịch trong phạm vi và nội dung ủy quyền giữa hai bên đã thỏa thuận tại khoản 2, Mục IVkhoản 2, 

Mục IVVăn  bản ủy quyền ủy quyền này. Việc ủy quyền lại phải được lập thành văn bản đối với từng lần thực hiện 

giao dịch và phù hợp với quy định của PG Bank (Văn bản ủy quyền lại phải có chữ ký của Người đại diện hợp pháp 

và con dấu của Bên nhận ủy quyền). Bên được ủy quyền lại không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.Việc ủy 

quyền lại phải được lập thành văn bản đối với từng lần thực hiện giao dịch và phù hợp với quy định của PG Bank 

(Văn bản ủy quyền lại phải có chữ ký của Người đại diện hợp pháp và con dấu của Bên nhận ủy quyền). Bên được 

ủy quyền lại không được tiếp tục ủy quyền cho người khác. 

2.  Danh sách thông tin các đối tượng được nhận ủy quyền lại từ Bên nhận ủy quyền và nội dung ủy quyền lại như sau: 

STT Họ tên CMND/CCCD/PP Ngày cấp Nơi cấp 
Nội dung Ủy 

quyền 

1 Nguyễn Việt Hưng 012984223 08/06/2007 Hà Nội 
Rút tiền, 

chuyển khoản 

 

 

3.  Bảng đăng ký mẫu dấu, chữ ký của các bên 

                                                           
1Khách hàng vui lòng ký xác nhận vào những nội dung ủy quyền, đánh dấu “x” vào những nội dung không ủy 

quyền.Những nội dung nào cần ủy quyền thêm thì ghi thêm vào Giấy ủy quyền.  

Commented [D3]: Khách hàng CHỈ ký tại ô trống tương ứng 
mục số 4 

Commented [D4]: Khách hàng CHỈ ký tại ô trống tương ứng 
mục số 6 
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STT Đối tượng KH Mẫu dấu 
Chữ ký thứ 

1 

Chữ ký thứ 

2 
Ghi chú 

1 
Người được ủy quyền lại thứ 

nhất 
    

V. THỜI HẠN ỦY QUYỀN VÀ CAM KẾT GIỮA CÁC BÊN 

1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ....../......./........ đến ngày…./…./……2  Giấy ủy quyền đương nhiên chấm 

dứt hiệu lực trong các trường hợp sau, tùy thuộc trường hợp nào đến trước: 

- Khi PG Bank xác nhận nhận được Thông báo chấm dứt, thay thế ủy quyền hợp lệ.  

- Trường hợp đóng Tài khoản thanh toán nêu tại Mục I Giấy ủy quyền này thì Giấy ủy quyền này đương nhiên 

hết hiệu lực tại thời điểm đóng tài khoản. 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền, Bên nhận ủy quyền lại, Bên nhận ủy quyền lại cam kết rằng những thông tin 

kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính đúng đắn và hợp pháp 

của thông tin được kê khai.  

3. Các giao dịch về Tài khoản thanh toán do Bên nhận ủy quyền, Bên nhận ủy quyền lại, Bên nhận ủy quyền lại thực 

hiện như quy định tại Khoản 1 Mục III, khoản 2 Mục IV, khoản 2 Mục IV Giấy ủy quyền này được mặc định là sử 

dụng cho mục đích của Bên ủy quyền. Các bên thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tổn thất và các vấn 

đề pháp lý khác phát sinh việc ủy quyền, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào đối với 

PG Bank.            

4. Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền, hoàn toàn minh mẫn, đủ điều kiện ủy quyền và nhận ủy quyền. Các Bên tự 

nguyện xác lập Giấy uỷ quyền này. 

5. Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, Bên uỷ quyền giữ 01 bản chính, Bên 

nhận uỷ quyền giữ 01 bản chính, PG Bank giữ 01 bản chính. 

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Khách hàng lựa chọn thời hạn hiệu lực của ủy quyền tùy theo yêu cầu. 

Commented [D5]: Khách hàng ký và ghi rõ họ, tên vào vị trí 
của “Bên uỷ quyền” 
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BẢN ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ  

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN3 

(Đính kèm Giấy ủy quyền số ……………. ngày ………….. của ………………..) 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: 

…………………………………………. 

Đăng ký mẫu chữ ký 

thứ nhất 

Đăng ký mẫu chữ ký thứ 

hai 

Người đại diện hợp pháp của Bên nhận ủy quyền: 

NGUYỄN VIỆT HƯNG 

CC/CMND/012984223,Ngày cấp08/06/2007 

Nơi cấp: Hà Nội 

Nơi ở thường trú: .Căn hộ A1203, D11, KĐTM Cầu Giây, 

HN 

    

(Đính kèm Giấy ủy quyền số ……………. ngày ………….. của ………………..) 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (Khách hàng không điền vào phần này) 

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh/PGD Tô Hiệu Xác nhận: 

1. Vào hồi … giờ….. phút, ngày …/…. /……, PG Bank nhận được Giấy ủy quyền ký ngày …./…../….. giữa Ông/Bà 

…………………. với Ông/Bà …………………..… tại 

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

2. Khi giao dịch với PG Bank trong phạm vi công việc được ủy quyền, Bên nhận ủy quyền phải xuất trình cho cán 

bộ của PG Bank Giấy ủy quyền này kèm theo thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu của Bên nhận ủy quyền. 

3. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực pháp lý ràng buộc trách nhiệm đối 

với PG Bank khi PG Bank xác nhận đồng ý (bằng văn bản riêng hoặc xác nhận vào chính Văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó).  

4. PG Bank không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các rủi ro, thiệt hại (nếu có) phát sinh từ việc sửa đổi, bổ sung, 

thay thế hoặc hủy bỏ Giấy ủy quyền này mà không thông báo cho PG Bank, không được PG Bank xác nhận. 

5. PG Bank – Chi nhánh/PGD Tô Hiệu đã cập nhật thông tin ủy quyền vào hệ thống của Ngân hàng vào hồi …..giờ…. 

phút, ngày…../…./……. 

Giao dịch viên 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

Kiểm soát viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đại diện Ngân hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

                                                           
3Phải đóng dấu giáp lai Bản đăng ký mẫu chữ ký này với Giấy ủy quyền. 


