
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ KHIẾU NẠI 

TRONG GIAO DỊCH TIỀN GỬI 
 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh................. 

 

1. Thông tin chủ tài khoản 

Đối với khách hàng là cá nhân: 

Họ và tên: ………………………………………..……………………………… 

CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực:  …………………………… 

Ngày cấp: ……/……/………. Nơi cấp: ..……………..….…... 

Địa chỉ hiện tại: …………………….…………………………..………… 

Đối với khách hàng là tổ chức: 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Giấy phép thành lập/Giấy phép hoạt động/Đăng ký kinh doanh:…………….. 

Ngày cấp: ……/……/………. Nơi cấp: ..………..……….….. 

Địa chỉ: …………………………………………………….……….…...………… 

Người đại diện hợp pháp: …………...………………………………….………... 

2. Thông tin tài khoản phát sinh khiếu nại 

- Tài khoản thanh toán số: ………………………………….. 

- Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn số: ………………………………… 

Gửi tại: BIDV chi nhánh……………………………………. 

Số giấy chứng nhận tiền gửi/ Số Hợp đồng: ………………………………………. 

Kỳ hạn gửi: ………………… Từ ngày: ………………………….. 

Số tiền gửi: ……………………………………………(bằng chữ: ………………. 

.………………………………………………………………………….) 

3. Nội dung khiếu nại 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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4. Chứng từ cung cấp gửi kèm (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Phương thức khách hàng đã khiếu nại 

□ Đây là khiếu nại lần đầu 

□ Đã khiếu nại qua tổng đài của Trung tâm chăm sóc khách hàng 

Vào hồi ……..h…..… ngày………………………… 

Tình trạng đã được xử lý: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

.........., ngày......tháng.......năm.............. 

CHỦ TÀI KHOẢN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

(Ký và ghi rõ họ tên, tổ chức đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHẦN XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG 
 

Phòng…………………..……Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh 

…………………………………… xác nhận đã tiếp nhận đề nghị khiếu nại của khách hàng 

vào hồi …..h….. ngày ……………..….  

Hướng xử lý tiếp theo đối với trường hợp chấp nhận khiếu nại: 

□  Khiếu nại của khách hàng đã được xử lý. Lưu thông tin khiếu nại của khách hàng 

theo quy định. 

□  Trực tiếp xử lý tại Chi nhánh/Trung tâm………………………………………… 

□  Chuyển tiếp Chi nhánh/Trung tâm/ Ban nghiệp vụ……………………………… để 

phối hợp xử lý.  

Hẹn thời gian phản hồi khách hàng (nếucó):……………………………… 

Giao dịch viên 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Kiểm soát viên 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


