THƯ XÁC NHẬN
Tôi tên là:

_______________________________________________________________________

Số CMND:

____________________ Cấp ngày: __________________________________________

Địa chỉ :

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

1. Tôi xác nhận và đồng ý về việc Công ty Tài chính Prudential Việt Nam (‘Công ty’) thông báo cho tôi
về các chương trình khuyến mãi do Công ty, các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc tập đoàn
Prudential và các đối tác liên kết kinh doanh với Công ty thực hiện.
2. Tôi có nhu cầu nhận: (đánh dấu để chọn)
 Thông tin về các chương trình khuyến mãi qua thư / email / fax / tin nhắn
 Thông tin về các chương trình khuyến mãi qua điện thoại
3. Tôi xác nhận và đồng ý cho Công ty thực hiện việc thẩm tra tính xác thực của các giấy tờ mới nhất
và (hoặc) các Báo cáo Tài chính khác (nếu có) kèm theo do tôi cung cấp và thông báo/cung cấp thông
tin của tôi cho các chi nhánh hoặc các đơn vị liên kết của Công ty, các nguồn tham chiếu, các đơn vị
báo cáo tín dụng, các công ty thông tin tín dụng hoặc các đơn vị khác nhằm mục đích đánh giá rủi ro tín
dụng, báo cáo tín dụng, cung cấp thông tin tín dụng, thẩm định theo các yêu cầu quản lý, hoặc các yêu
cầu khác theo quy định của pháp luật hiện hành trong từng thời điểm. Tôi xác nhận và đồng ý rằng
Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm có thể phát sinh do việc thu thập và công bố những thông tin
này. Tôi đồng ý rằng những thông tin gửi kèm theo thư này sẽ được Công ty, các thành viên trong tập
đoàn Prudential và các đơn vị liên kết sử dụng cho mục đích tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không
cần thêm bất kỳ chấp thuận nào khác của tôi.
4. HỒ SƠ ĐÍNH KÈM:
 Bản sao chứng minh nhân dân
 Bản sao giấy tờ tùy thân khác (Giấy phép
lái xe, thẻ nhân viên, thẻ tín dụng…)
 Bản sao hộ khẩuhoặc KT3, hóa đơn điện,
nước, điện thoại... mới nhất
 Bản sao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và
biên lai đóng phí gần nhất (nếu có)
 Bản sao Bản kê tài khoản ngân hàng [Tên
ngân hàng] 3 tháng gần nhất
 Ảnh (3x4)

Dành cho công nhân viên:
 Bản sao Phiếu báo lương 02 tháng gần nhất
 Bản sao Hồ sơ nghề nghiệp (hợp đồng lao
động…)
Dành cho người tự kinh doanh:
 Bản sao Giấy phép kinh doanh
 Bản sao Báo cáo quyết toán thuế
 Bản sao Bảng cân đối kế toán/Báo cáo kêt
quả kinh doanh đã được kiểm toán trong 2 năm
gần nhất

Chữ ký của Khách hàng:

____________________________
(Ghi đầy đủ họ tên)
Ngày: _______________________

Version 01-2013

