CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o-------ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC THỰC THÔNG TIN
Kính gửi: ...............................................................................................................
❖ CÁ NHÂN:
Họ và tên: ……………..................................................................Giới tính (Nam, Nữ): ...............
Ngày sinh: ……/……/………
Nơi sinh: .............................. Quốc tịch: …….........................
Số CMND/CCCD: ........................Ngày cấp: ……/……/……… Nơi cấp: ....................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................................
Tại ..................................................................................................... vào ngày …..…/…..…/.…….
❖ TỔ CHỨC:
Tên tổ chức: …………….................................................................................................................
Người đại diện: ……………………………………………………Chức vụ: ………………….….
Ngày sinh: ……/……/………
Nơi sinh: ............................... Quốc tịch: ……........................
Số CMND/CCCD: ........................Ngày cấp: ……/……/…….… Nơi cấp: ...................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................................
Tại .....................................................................................................vào ngày …..…/…..…/….….
Nay tôi viết đơn này, kính đề nghị Quý cơ quan xác thực tôi đã cùng ký vào các giấy tờ, văn bản
dưới đây của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt trước mặt cơ quan công chứng có thẩm quyền,
bao gồm:

STT
I
II
-

DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG CHỨNG
Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ:
Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ (08 trang)
Đăng ký dịch vụ hợp tác với ngân hàng BIDV
Hợp đồng tín dụng kiêm bảo đảm tiền vay (12 trang)

SỐ BẢN
TVB YÊU
CẦU

SỐ BẢN KH
CÔNG
CHỨNG

01 Bản
02 Bản

Lưu ý: Trong trường hợp cần lưu giữ 01 bản, quý khách hàng vui lòng in thêm 01 bản gốc so với
số bản gốc mà TVB yêu cầu.
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.
LỜI CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
Ngày …../…../20….... (Bằng chữ:………………………………………..………………………..)
Tại UBND Xã/Phường……………….…, Quận/Huyện :…………………Tỉnh,TP:……….……..
Phòng Công Chứng Số ………………………………………………………….………………….
Tôi :……………………..., chức danh ……………………………………………………………..
CHỨNG THỰC
Ông/Bà : ……………………………….., Sinh năm ……………….., Số CMND/CCCD :……….
Có HKTT tại Xã/Phường……………….. Quận/Huyện………………Tỉnh/TP……………………

Ông/Bà ……………................................. cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của
các giấy tờ văn bản đã cùng ký vào các giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.
Số chứng thực ……….......................…... Quyển số ………………………………………….........

…………, ngày …… tháng …… năm ………
Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

