Date: 24 May 2021
Ngày: 24 tháng 05 năm 2021
Dear Client,
Thưa Quý Khách hàng,
Re.: Notice of phone numbers for foreign exchange transactions
V/v: Thông báo số điện thoại cho các giao dịch ngoại hối
We, BNP Paribas – Ho Chi Minh City Branch, Vietnam and BNP Paribas Hanoi Branch (collectively
“BNPP”), are writing to inform you of the following contents for the purposes of our foreign exchange
transactions (hereinafter referred to as the “Transactions”) agreed and executed with you from time to
time:
Chúng tôi, Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Ngân hàng
BNP Paribas – Chi nhánh Hà Nội (gọi chung là “BNPP”), bằng văn bản này thông báo đến Quý Khách
hàng các nội dung sau đây cho mục đích thực hiện các giao dịch ngoại hối (sau đây được gọi chung là
“các Giao dịch”) được thỏa thuận và giao kết với Quý Khách hàng vào từng thời điểm:

I.

Phone numbers as specified in Schedule 1 attached hereto are phone numbers of BNPP’s
staffs who are authorized to establish a transaction agreement, give and/or receive
instructions and/or communication with respect to all types of Transactions for and on
behalf of BNPP. For the avoidance of doubt, BNPP shall not bear any liabilities, costs,
losses or damages, directly or indirectly, arising from any transaction(s) performed or
executed by any persons whose phone numbers are not listed under Schedule 1. The list
under Schedule 1 may be updated by BNPP from time to time at its sole discretion and the
most updated list can be found at:

https://cdn-pays.bnpparibas.com/wp-content/blogs.dir/120/files/2021/06/Schedule-1Official-phone-number-for-FX-dealing-with-BNPP.pdf
Các số điện thoại được nêu trong Phụ lục 1 đính kèm theo đây là các số điện thoại của
các nhân viên của BNPP là những người được ủy quyền xác lập thỏa thuận giao dịch, đưa
ra và/hoặc nhận các chỉ thị và/hoặc thông tin trao đổi liên quan đến tất cả các loại Giao
dịch đại diện và thay mặt BNPP. Để tránh hiểu nhầm, BNPP sẽ không chịu bất cứ trách
nhiệm, chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại, trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ bất cứ (các)
giao dịch nào được thực hiện hoặc giao kết bởi bất cứ người nào mà số điện thoại của họ
không nằm trong danh sách nêu tại Phụ lục 1. Danh sách tại Phụ lục 1 có thể được BNPP
cập nhật vào từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của BNPP và Quý Khách hàng
có thể xem danh sách cập nhật gần nhất tại:

https://cdn-pays.bnpparibas.com/wp-content/blogs.dir/120/files/2021/06/Schedule-1Official-phone-number-for-FX-dealing-with-BNPP.pdf
II.

Phone numbers as specified in Schedule 2 attached hereto are the phone numbers of
BNPP’s Operation Department which handle the confirmations issued by BNPP in
connection with the Transactions. The list under Schedule 2 may be updated by BNPP
from time to time at its sole discretion and the most updated list can be found at:

https://cdn-pays.bnpparibas.com/wp-content/blogs.dir/120/files/2021/06/Schedule-2Phone-numbers-of-BNPPs-Operation-Department-Handling-the-Confirmation-ofTransactions.pdf
Các số điện thoại được nêu trong Phụ lục 2 đính kèm theo đây là các số điện thoại có ghi
âm của Bộ phận Nghiệp vụ của BNPP là bộ phận xử lý các xác nhận giao dịch cho các

Giao dịch. Danh sách tại Phụ lục 2 có thể được BNPP cập nhật vào từng thời điểm theo
toàn quyền quyết định của BNPP và Quý Khách hàng có thể xem danh sách cập nhật gần
nhất tại:

https://cdn-pays.bnpparibas.com/wp-content/blogs.dir/120/files/2021/06/Schedule-2Phone-numbers-of-BNPPs-Operation-Department-Handling-the-Confirmation-ofTransactions.pdf
Should you like to discuss this letter, or any of the information or documents referenced in this
communication, please do not hesitate to contact BNPP’s Head of GM and ALMT at
kimtruong.hoang@asia.bnpparibas.com or your usual BNPP contact.
Nếu Quý Khách hàng muốn trao đổi về thư này hoặc bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào nêu trong thư
này, vui lòng liên hệ Giám đốc Kinh doanh Tiền tệ và Thị trường Tài chính Toàn cầu của BNPP tới
email kimtruong.hoang@asia.bnpparibas.com hoặc đầu mối liên hệ thông thường của Quý Khách hàng
ở BNPP.
Yours faithfully,
Trân trọng,

