PHIẾU THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG/ CREDIT CARD PAYMENT FORM
Ngày tháng năm/ Date:
Tên chủ thẻ
Card member’s name

Loại tiền
Currency

Số tiền bằng số

Số thẻ chính
Primary Card number

Số tiền bằng chữ/ Amount in words

CMND hoặc Hộ chiếu
ID or Passport no.

Ngày cấp
Issued date

Nơi cấp
Place of Issuance
Địa chỉ
Address
Điện thoại
Phone no.
Phương thức thanh toán/ Payment method:
Tiền mặt/ Cash

Liên dành cho ngân hàng / Bank’s Copy

Tên người nộp tiền
Depositor’s name

Séc/ Check

Chuyển khoản / Transfer

Chữ ký chủ thẻ /
Chữ ký người nộp tiền
Card member’s /
Depositor's signature

Phần dành cho ngân hàng/ For bank use only
Received by

Signature verified by

Input by

Authorized by

Số TK tại Citibank
Acc no. at Citibank
Tất cả các giao dịch chiếu theo điều khoản và điều kiện về tài khoản của Quý khách/
All transactions are subject to the terms and conditions of your account

RTLBRC4_122010

Số séc/ Check no.

Bảng kê các loại tiền - VND
Loại tiền/
Denomination

Số tờ/
No. of notes

Số tiền/ Amount

Cash breakdown - USD
Loại tiền/
Denomination

500,000

100

200,000

50

100,000

20

50,000

10

20,000

5

10,000

2

5,000

1

2,000
1,000
500
200
Tổng cộng/
Total

Số tờ/
No. of notes

Tổng cộng/
Total
Chữ ký người nộp tiền/
Depositor’s signature

Số tiền/ Amount

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

TERMS AND CONDITIONS

1. Người gửi tiền phải trực tiếp chứng kiến quá trình kiểm đếm tiền. Tiền
mặt gửi ngân hàng mà không thể xác minh ngay lập tức thì phụ thuộc
vào kiểm đếm. Trong trường hợp số tiền do người gửi ghi trên phiếu nộp
tiền khác với tiền mặt được kiểm đếm tại ngân hàng, người gửi tiền có
trách nhiệm thu xếp bù đắp sự khác biệt này.

1. The depositor must witness the counting and verifying process of a
deposit transaction. Cash deposits which cannot be verified
immediately are subjected to counting. In event that the amount on the
indicated deposit ticket differs from that of the bank's cash count, the
depositor will endeavor to make good any difference which may occur.

2. Giá trị ghi trong séc thanh toán sẽ được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng
sau khi nhận được thanh toán từ ngân hàng giữ tài khoản.

2. Proceed from check collection will be credited to credit card account
upon our receipt of payment from the issuing bank.

3. Tất cả tài khoản đều tuân thủ các điều kiện và điều khoản chung, bản
copy có tại chi nhánh của Citibank.

3. All accounts are governed by the General Terms and Conditions, a copy
of which can be obtained at Citibank branches .

