CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

BM 02.C

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN
Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tên cổ đông:………………………………………….……………………… Mã cổ đông : ...........................................
Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................
Số CMTND/ĐKKD: …………………………………Cấp ngày…………………..Nơi cấp: ....................................
Số điện thoại liên hệ: ........................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu đến ngày : ..........................................................................................................
Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội chuyển số tiền cổ tức năm ………..
của tôi/Công ty chúng tôi vào tài khoản chi tiết dưới đây:
Tên người/Đơn vị thụ hưởng: .............................................................................................................................................................
(Tên /Đơn vị thụ hưởng phải trùng khớp với tên cổ đông)

Số tài khoản: .................................................................................................................................................................................................
Tại Ngân hàng:

..........................................................................................................................................................................................

Tôi/Công ty chúng tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về chủ tài khoản và các quy
định khác có liên quan của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội và pháp luật
Việt Nam.
……………., ngày…..tháng…...năm ..........
Bên đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Lưu ý
Giấy đăng ký gửi kèm 01 bản copy CMND và 01 bản copy Giấy Chứng nhận Sở hữu cổ phần và xin vui lòng gửi về:
Ban Đầu tư – Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội
Địa chỉ: Số 86 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024.3793.1111 * Fax: 024.37931155
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội chỉ chuyển khoản cổ tức cho đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển
khoản do cổ đông chịu, Công ty sẽ trừ vào cổ tức của cổ đông.

