CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------------------

GIẤY YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ
(THE APPRAISAL ORDER)
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÂY NAM BỘ - SIAC.
(SIAC Southwest Information & Appraisal Corporation)
Địa chỉ (Address): Số 24 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại (Tel) : 08.38681321 - 38681322 - Fax: 08.38681320
E-mail: siac.tct@vnn.vn
Website: www.siac.vn
Tên khách hàng yêu cầu (clients name): ............................................................................................................
Địa chỉ (Address): .................................................................................................................................................
Điện thoại (Tel): ....................................................................... Fax: ...................................................................
Tên tài sản, bất động sản (propertys real estates name): ……………...............................................................
Mục đích thẩm định (the appraisal aims): ...........................................................................................................
Thời hạn thẩm định (appraisal time-limit): ………… ngày.
Ngày, giờ địa điểm thẩm định (the making an appointment on appraisal time, date, place) :.............................
Tên người liên hệ (delegators name) :..................................................................................................................
Chứng từ kèm theo (the enclosed documents) ..................................................................................... ...............
................................................................................................................................................................................
Số bản chính theo yêu cầu cấp (The number of mainly report(s) is required to provide):……bản
Nội dung các bản chính như nhau.
Chúng tôi sẽ thanh toán theo giấy báo nợ của Công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản
của Công ty số 100314851005750 tại Ngân Hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – Hội sở: Eximbank Can Tho.
According to debt – invoice, we will pay in cash for siac’s delegator or transfer into the siac account
(the account No.: 100314851005750) in the Export-import Bank – Eximbank Can Tho.
…………………, ngày…... Tháng .….. năm………..

SIAC – 01/A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------------------

GIẤY YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ
(THE APPRAISAL ORDER)
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÂY NAM BỘ.
(Southwest Information & Appraisal Corporation)
Địa chỉ (Address): Số 5/8B Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.
Điện thoại (Tel) : 0710. 3781139 – 3781137 - 3781179
Fax: 0710. 3740 037
E-mail: siac.tct@vnn.vn
Website: www.siac.vn
Tên khách hàng yêu cầu (clients name): .............................................................................................................
Địa chỉ (Address): ..................................................................................................................................................
Điện thoại (Tel): ....................................................................... Fax: ...................................................................
Tên tài sản, bất động sản (propertys real estates name): ……………...............................................................
Mục đích thẩm định (the appraisal aims): ...........................................................................................................
Thời hạn thẩm định (appraisal time-limit): ………… ngày.
Ngày, giờ địa điểm thẩm định (the making an appointment on appraisal time, date, place) :.............................
Tên người liên hệ (delegators name) :..................................................................................................................
Chứng từ kèm theo (the enclosed documents) ..................................................................................... ...............
................................................................................................................................................................................
Số bản chính theo yêu cầu cấp (The number of mainly report(s) is required to provide):……bản
Nội dung các bản chính như nhau.
Chúng tôi sẽ thanh toán theo giấy báo nợ của Công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản
của Công ty số 100314851005750 tại Ngân Hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – Hội sở: Eximbank Can Tho.
According to debt – invoice, we will pay in cash for siac’s delegator or transfer into the siac account
(the account No.: 100314851005750) in the Export-import Bank – Eximbank Can Tho.
…………………, ngày…... Tháng .….. năm………..

SIAC – 01/A

