WITHDRAWAL INSTRUCTION
HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN
Client Name: …………………………………...................... Client Account Number: ……………………………................
Tên khách hàng..................................................................Số tài khoản khách hàng.......................................................
Phone Number: ……………………………… Email Address: …………………………………………….............................
Số điện thoại:.................................................Địa chỉ email:..............................................................................................
Withdrawal Amount (in currency of account denomination): .…………………………………………………......................
Tổng tiến rút (cùng đơn vị tiền tệ của tài khoản ):..............................................................................................
Please note GULF BROKERS Ltd will only wire funds to the bank accounts on record or to the original funding source. GULF
BROKERS will not make third party payments. Where an account was funded via credit card, all funds will be returned to the
funding credit card(s). Only profits may be returned via wire.
Xin lưu ý GULF BROKERS Ltd sẽ chỉ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo hồ sơ hoặc đến nguồn quỹ tiền ban đầu. GULF
BROKERS sẽ không thanh toán cho bên thứ ba. Trường hợp tài khoản được thanh toán qua thẻ tín dụng, tất cả các quỹ tiền sẽ
được trả lại cho thẻ tín dụng đã thực hiện giao dịch. Chỉ lợi nhuận có thể được hoàn trả qua tai khoản ngân hàng

Wire Transfer/ Thanh toán ngân hàng
Beneficiary Name :..………………………………………………………………………………..............................................
Tên người nhận................................................................................................................................................................
Beneficiary Bank Account Number: ……………………………………………………………………………………..............
Số tài khoản ngân hàng của người nhận:……………………………………………………………………………................
Bank SWIFT/BIC: ………………………………………. IBAN: …………………………………………………......................
Beneficiary Bank Name/Tên ngân hàng của người nhận:....………………………………………………………................
Beneficiary Bank Address (include city and country)/ Địa chỉ ngân hàng của người nhận (bao gồm thành phố và quốc
gia)…………………………………………………………………………...............................................................................
………………………………………………………………………….....................................................................................
Credit Card/ Thẻ tín dụng:
Visa

MasterCard

AMEX

Discover

Other (please specify)/ Hình thức khác (Vui lòng ghi rõ):....................................................................................................
.
Last four (4) digits of credit card: ……………………………. Expiration Date: ………………………………….....................
Vui lòng ghi 4 chữ số cuối cùng trên thẻ tín dụng................................................................................................................
Ngày hết hạn:....................................................................................................................................................................
Customer Acknowledgement/ Khách hang công nhận:
I/We, the undersigned, hereby authorize GULF BROKERS to execute my/our request in accordance with the
instructions provided above.
Tôi/ Chúng tôi, thông qua việc ký xác nhận, cho quyền GULF BROKERS thực hiện yêu cầu của tôi/ chúng
tôi, phù hợp với hướng dẫn được cung cấp phía trên
ACCOUNT HOLDER NAME AND SIGNATURE
CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KÝ TÊN

GULF BROKERS
Office 2, Suite C2
Orion Mall, Palm Street Avenue
Victoria, Mahé
Seychelles

DATE
NGÀY

www.gulfbrokers.com

