ĐƠN YÊU CẦU HOÀN LẠI KHOẢN TIỀN DƯ DÀNH CHO THẺ TÍN DỤNG

Kính gửi: Công Ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
CMND/Thẻ căn cước công dân số: ……………………..………………………………………………………………………
Cấp ngày: …………………………………………………………..Cấp bởi:………………………………………………………….
Là chủ hợp đồng thẻ tín dụng số: ……………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại: ………………………………..……………………………………………………………………………………………
Tôi được thông báo về việc có Khoản tiền dư sau khi trừ đi phí chuyển khoản1 là.……………….VNĐ
(bằng chữ: ………………………………………………………………………………….Việt Nam Đồng) sau khi hợp
đồng thẻ của tôi được chấm dứt. Khoản tiền dư này có nguồn gốc từ:
☐ Số tiền từ điểm thưởng được quy đổi (1)
☐ Số tiền từ khoản tiền thanh toán (2)
☐ Lý do khác (3): …………………………………………………………………………………………………………….
Để thực hiện yêu cầu hoàn trả số tiền dư trong trường hợp (2) nêu trên, tôi xin gửi kèm theo đây
biên lai/chứng từ nộp tiền vào ngày …….………..………, với số tiền ………….………………………..VNĐ
(bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………Việt Nam đồng) và
được nộp tại …………………………………………………………………………………………………………………….….……..
Kính mong Quý Công ty xem xét và hoàn trả lại Khoản tiền dư sau khi trừ đi phí chuyển khoản 1
nêu trên bằng phương thức theo thông tin sau:
(Khách hàng chọn 01 trong 02 lựa chọn bên dưới)

1

Số tiền này có thể được thay đổi theo thông báo của Home Credit, phụ thuộc vào biểu phí chuyển tiền của ngân
hàng mà Home Credit sử dụng

☐ Nhận tiền mặt bằng CMND/ CCCD:
Tôi sẽ trực tiếp mang CMND/CCCD theo thông tin nêu trên đến nhận tiền.
Thông tin chi nhánh ngân hàng muốn nhận tiền mặt:


Ngân hàng………………………………………………………………………………………………………………………..



Chi nhánh……………………………………………..……………………………………......................…..............

☐ Nhận tiền qua tài khoản ngân hàng:


Số tài khoản (*) ………………………….........................................................................................



Chủ Tài Khoản…………….........................................................................................................



Ngân hàng …………………………………………..…………………………………………………………………………..



Chi nhánh ……….……………………………………..………………………………………………………………………..

(*) Số tài khoản phải là của chính Khách hàng.
_________________________________________________________________
Tôi xin cam kết các thông tin trong đơn và trong các chứng từ gửi kèm là đúng và chính xác.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và đồng ý hoàn trả lại cho Quý Công ty Khoản tiền nêu
trên trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Quý Công ty trong trường hợp:


Tôi cung cấp thông tin/chứng từ sai sự thật hoặc có hành vi gian lận.



Theo quy định tại hợp đồng thẻ tín dụng và/hoặc theo quy định của pháp luật, tôi không
được hưởng/nhận Khoản tiền nêu trên nhưng do sai sót của nhân viên Quý Công ty
và/hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà tôi đã được yêu cầu nhận lại số tiền này.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ từ Quý Công ty.
……………………..... ngày …..…. tháng ….…. năm 20…..

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

