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       Chúng tôi là tổ chức Mỹ theo luật thuế Mỹ, Chúng tôi đồng ý điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào các biểu mẫu theo quy định 
của FATCA và nộp cho KienlongBank. Chúng tôi đồng ý cho KienlongBank được cung cấp thông tin tài khoản của Chúng tôi cho các cơ 
quan có liên quan theo quy định của FATCA và pháp luật Việt Nam/ We are US person for purpose of US tax laws, We agree to complete the 
information and to sign relevant forms as required under regulations including FATCA. We also agree for KienlongBank to provide our account information 
to the relevant authorites as required under regulations including FATCA and Vietnamese Law.

       Chúng tôi không phải là người Mỹ theo luật thuế Mỹ. Các chủ sở hữu của chúng tôi không phải là cá nhân Mỹ. Chúng tôi đồng ý cho 
KienlongBank được cung cấp thông tin tài khoản của Chúng tôi cho các cơ quan có liên quan theo quy định của FATCA và pháp luật 
Việt Nam./ We are not an US person for purpose of US tax laws. Our beneficial owners are also not US Person. We agree KienlongBank to provide our 
account information to the relevant authorities as required under regulations uncluding FATCA and Vietnamese Law.

       Thông tin đăng ký tài khoản trên đây thay thế các thông tin đăng 
ký trước đây (nếu có). Chúng tôi xác nhận thông tin nêu trên là đúng 
sự thật và chính xác. Đề nghị KienlongBank mở/thay đổi thông tin tài 
khoản chúng tôi như trên. 
       The above registered information replaces the former registered 
information (If any). We confirm that the above information is truthful and 
accurate. We would like to request KienlongBank to open/update information 
of our account as details provided above.
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