
 
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (DFVN) 
Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: (84 – 28) 3810 0888  Fax: (84 – 28) 3844 9835 http://dfvn.com.vn 

 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM – DFVN  

 

THÔNG TIN BỔ SUNG HỒ SƠ NHÀ ĐẦU TƯ CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ FATCA (ÁP 

DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN) 
ADDITIONAL INVESTOR INFORMATION FOR FATCA COMPLIANCE PURPOSE (APPLIED FOR INDIVIDUALS) 

Họ và Tên/Full Name: _____________________________________________________________________________ 
Số/ 
No. 

Câu hỏi về 7 (bảy) dấu hiệu Mỹ/ 
U.S. indicia status 

Vui lòng khai vào mẫu dưới đây nếu trả lời “Có” 
Documentation required to complete if answer “Yes” 

1 

Quý Nhà đầu tư là công dân Hòa Kỳ hoặc 
đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ? (*) 
U.S. citizenship or lawful permanent resident 

(green card) status 

Có/yes 1. Đề nghị khai mẫu W-9. 
Obtain W-9 

Không/No 

2 Quý Nhà đầu tư có nơi sinh tại Hoa Kỳ? 
A U.S. birthplace 

Có/yes 1. Khai mẫu W-9 hoặc mẫu W-8BEN; và 
Obtain W-9 or W-8BEN; and 

2. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ tương đương 
chứng nhận là  công dân nước ngoài; và 
Non-U.S. passport or similar documentation 

evidencing citizenship in a country other than the 

U.S.; and 

3. Giải trình bằng văn bản liên quan đến quyền 
công dân Mỹ. 
A copy of the individual’s Certificate of Loss of 

Nationality of the U.S. or  a written explanation of 

the account holder’s renunciation of U.S. citizenship 

Không/No 

3 

Quý Nhà đầu tư có địa chỉ thường trú 
hoặc địa chỉ nhận thư tại Hoa Kỳ? 
A U.S. residence address or a U.S. 

correspondence address (including a U.S. P.O. 

box) 

Có/yes 
1. Khai mẫu W-9 hoặc mẫu W-8BEN; và 

Obtain W-9 or W-8BEN; and 

2. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ tương đương 
chứng nhận là công dân nước ngoài hoặc Giấy 
chứng nhận cư trú hoặc các tài liệu khác của tổ 
chức trung gian để nhận diện khách hàng. 
Non-U.S. passport or similar documentation 

evidencing foreign citizenship or a certificate of 

residence or other QI documentation for identifying 

the client 

Không/No 

4 

Quý Nhà đầu tư có số điện thoại liên lạc 
tại Hoa Kỳ? 
A U.S. telephone number (regardless of whether 

such number is the only telephone number 

associated with the account holder) 

Có/yes 

1. Khai mẫu W-9 hoặc mẫu W-8BEN; và 
Obtain W-9 or W-8BEN; and 

2. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ tương đương 
chứng nhận là công dân nước ngoài hoặc Giấy 
chứng nhận cư trú hoặc các tài liệu khác của tổ 
chức trung gian để nhận diện khách hàng. 
Non-U.S. passport or similar documentation 

evidencing foreign citizenship or a certificate of 

residence or other QI documentation for identifying 

the client 

Không/No 

5 

Quý Nhà đầu tư có chỉ thị định kỳ chuyển 
khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ 
hay định kỳ nhận tiền từ một tài khoản tại 
Hoa Kỳ? 
Standing instruction to transfer funds to an 

account maintained in the U.S. or directions 

regularly received from a U.S. address 

Có/yes 1. Khai mẫu W-9 hoặc mẫu W-8BEN, và 
Request W-9 or W-8BEN; and 

2. Giấy tờ chứng minh không phải là công dân Mỹ 
Documentary evidence establishing non-U.S. status 

Không/No 
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6 

Quý Nhà đầu tư có địa chỉ nhận thư hộ 
hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ? 
An “in care of” address or a “hold mail” address 

that is the sole address with respect to the client  

Có/yes 

1. Khai mẫu W-9 hoặc mẫu W-8BEN, hoặc 
Request W-9 or W-8BEN; or 

2. Giấy tờ chứng minh không phải là công dân Mỹ 
Documentary evidence establishing non-U.S. status 

Không/No 

7 

Quý Nhà đầu tư có ủy quyền hoặc cấp 
thẩm quyền ký còn hiệu lực đối với tài 
khoản tài chính cho một đối tượng có địa 
chỉ tại Hoa Kỳ? 
A power of attorney or signatory authority 

granted to a person with a U.S. address 

Có/yes 

1. Khai mẫu W-9 hoặc mẫu W-8BEN, hoặc 
Request W-9 or W-8BEN; or 

2. Giấy tờ chứng minh không phải là công dân Mỹ 
Documentary evidence establishing non-U.S. status 

Không/No 

Thông tin tại mẫu này là phần không thể tách rời thông tin đã khai tại Phiếu Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng 
Chỉ Quỹ Mở của DFVN.  
Information declared herein is an integral part of the completed Account Opening Application Form of DFVN. 

GHI CHÚ VÀ GIẢI THÍCH/NOTES AND EXPLANATIONS 

1. (*) Đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày 
trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó. 
A US resident includes either a green card holder or someone who was physically present in the US for at least 31 days during 

the current year and 183 days during the 3 year period that includes the current year and two years immediately before. 

2. Quý Nhà đầu tư có trách nhiệm tự xác định tình trạng FATCA của mình. Bộ phận chuyên trách FATCA không 
nên trực tiếp giúp khách hàng khai về tình trạng FATCA. 
Client is responsible for determining his/her own FATCA status. FATCA team should not in the position to advise customer on 

what his/her FATCA status is or should be. 

3. Quý Nhà đầu tư bắt buộc khai vào đơn Bảy dấu hiệu Mỹ gửi lại ngay cho Đại lý phân phối. Đại lý Phân phối 
đồng thời sẽ cung cấp mẫu W-9 hoặc W- 8BEN cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ khai và gửi lại đơn cùng các tài 
liệu chứng minh cho Đại lý phân phối trong vòng 90 ngày từ ngày nhận được bộ đơn. 

The Seven U.S. indicia form is required to fill up right away by client. At the same time, Form W-9 or W-8BEN is provided by 

distributor to declare and return it with supporting documents to distributor within 90 days. 

4. Quý Nhà đầu tư không gửi lại bộ tài liệu FATCA trong vòng 90 ngày cho Đại lý phân phối thì tài khoản này được 
phân loại là “Tài khoản chống đối”. 

IF the FATCA pack is not returned within 90 days to distributor, this account will be classified as account "Recalcitrant”. 
 

Chữ ký 
Signature 

 Họ & Tên 
Full Name 

 

 Ngày [Date]: _____ / _____ / _____________ 


