QUY TRÌNH MUA BÁN VÀNG VỚI NTGOLD.
1. Khách hàng đặt cọc 1% số lượng vàng hoặc tiền mà quý khách hàng muốn mua/ bán.
Tiền đặc cọc này thông qua chuyển khoản hoặc qua thẻ tín dụng visa/mastercard, hoặc
mang vàng đến Cty NTGOLD tại đỉa chỉ: 305 Chapel Rd South, NSW 2200, Australia.
2. NTGOLD sẽ cung cấp cho quý khách hàng 1 mã số tài khoản và mật khẩu trên hệ thống
MT4 của Cty NTGOLD để mua/ bán. Mã số tài khoản NTGOLD sẽ gửi đến quý khách
hàng thông qua hệ thống Mail,hoặc tin nhắn bằng điện thoại của công ty.
3. Khách hàng xem giá trên hệ thống phần mềm của NTGOLD và quyết định mua /bán
trên hệ thống phần mềm của NTGOLD.
4. Khách hàng chuyển đủ tiền để nhận vàng, hoặc giao vàng cho NTGOLD tại địa chỉ: 305
Chapel Road South, NSW 2200, Australia.
Khách hàng nhận vàng của Cty NTGOLD còn phải trả thêm một khoản phí kèm theo
tùy thời điểm Cty NTGOLD thôngbáo.
5. Trường hợp khách hàng không muốn nhận vàng hoặc không muốn giao vàng cho
NTGOLD thì có thể bán hoặc mua lại số vàng đã mua hoặc bán cho NTGOLD.
6. Đồng tiền thanh toán là USD (Đô La Mỹ) hoặc AUD (Đô La Úc) tùy khách hàng chọn.
7. Loại vàng mua bán là vàng 99.99%. mang nhãn Hiệu NTGOLD.

NTGOLD’s Procedures Of Buying And Selling GOLD
1. Clients deposit 1% of the amount of gold or money, that Clients wish to purchase /
selling gold with NTGOLD. The deposit can be transfered via bank, payed by card,
home pickup service and collected at our company: 305 Chapel Rd South, NSW
2200, Australia.
2. NTGOLD will provide Clients with one account number and passord on our
NTGOLD’s MT4 system to trade with. Account number will be sent to customers
via mail and messaging system.
3. Clients need to view the price of gold in our NTGOLD software and make decision
by placing order on our NTGOLD’s system.
4. Clients need to fully paid to receive gold, or deliver gold to NTGOLD at: 305 Chapel
Road South, NSW 2200, Australia.

Clients wish to receive gold from NTGOLD need to pay extra fee to NTGOLD. The
fee will be decided by NTGOLD.
5. If Clientsdo not wish to give or receive gold to/from NTGOLD they can sell or buy
back the gold was bought or sold from/to NTGOLD.
6. The currency for trading is USD (American Dollars) or AUD (Australian Dollars)
depending on Client’s choice.

7. The quality of gold for trading is 99.99% with NTGOLD Logo.

HƯỚNG DẪN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN VÀNG
Qúy khách cần điền vào mẫu đơn dưới đây và gửi cho chúng tôi:
Họ & Tên:
Địa chỉ:
Điện Thoại:
Email:
CMND/Passport số:
Số tiền muốn đặt cọc:

Năm sinh:

Ngày Hết Hạn:

Quý khách có thể sử dụng các hình thức đặt cọc sau đây:
1. Chuyển khoản tới số tài khoản:
+ Quý khách chuyển khoảng USD:
+ Tên Ngân Hàng: Commonwealth Bank of Australia
+ Số Swiftcode: CTBAAU2S
+ Chủ Tài Khoản: NTGOLD INTERNATIONAL PTY LTD
+ Số Tài Khoản: 06200015774558
+ Quý khách chuyển khoảng AUD:
+ Tên Ngân Hàng: Commonwealth Bank of Australia
+ Số Swiftcode: CTBAAU2S
+ Chủ Tài Khoản: NTGOLD INTERNATIONAL PTY LTD
+ Số Tài Khoản: 06233411121824
2. Quý khách sử dụng hình thức đặc cọc qua thẻ tín dụng Visa / Mastercard cần gửi đính
kèm bản scan của mặt trước thẻ visa hoặc mastercard quý khách sử dụng để đặt cọc
(Mặt có số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn), mả số CCV của thẻ ( chính là 3 mã số cuối
cùng mặt sau của thẻ) và bản scan passport hoặc CMND của chủ thẻ khi nộp đơn này.
3. Quý khách sử dụng hình thức giao tiền tại nhả của chúng tôi cần phải liên lạc với
công ty chúng tôi qua điện thoại hoặc mail để được lên lịch, công ty chúng tôi sẽ cử
người tới nơi quý khách đã hẹn trước để nhận tiền.
Quý khách gửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ: Stray.le@ntgold.com.au
Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: +61 424 61 7979
4. Quý khách có thể mang tiền hoặc vàng tới địa chỉ dưới đây để đặt cọc.
CTY NTGOLD INTERNATIONAL PTY LTD.
305 CHAPEL ROAD SOUTH, BANKSTOWN, NSW 2200, AUSTRALIA
Hotline: +61 424 61 7979 / +61 405 26 5566

The Deposit Procedures With NTGOLD
Clients need to fill in the form below and submit it to us:
Client’s Name:
Address:
Phone:
Email:
ID/Passport No:
Deposit Amount:

Date of Birth:

Expiry Date:

Clients can use one of our following method to make the deposit with NTGOLD:
1. By Transfering to our Bank account:
+ Clients wish to use USD need to transfer to this account:
+ Beneficiary Bank: Commonwealth Bank of Australia
+ Banks Swiftcode: CTBAAU2S
+ Beneficiary: NTGOLD INTERNATIONAL PTY LTD
+ Beneficiary’s Account Number: 06200015774558
+ Clients wish to use AUD need to transfer to this account:
+ Beneficiary Bank: Commonwealth Bank of Australia
+ Banks Swiftcode: CTBAAU2S
+ Beneficiary: NTGOLD INTERNATIONAL PTY LTD
+ Beneficiary’s Account Number: 06233411121824
2. Clients using Visa / Master card to deposit need to attach the scan of the front
side of the card (Card number, Card’s owner name, expiry date), 3 digit CCV
code (It is the last 3 digits AFTER the credit card number in the signature area
of the card) and the scan of the ID / Passport of the owner of the card along
with the form above when submitting to us.
3. Clients wish to use our home pickup service need to contact to us by email or
phone to arrange an appointment. We will employees to pick up at the suitable
location.
Clients send email to us at : stray.le@ntgold.com.au
Clients contact with us via phone: +61 424 61 7979
4. Clients can bring cash / gold to the following address to make the deposit:
CTY NTGOLD INTERNATIONAL PTY LTD.
305 CHAPEL ROAD SOUTH, BANKSTOWN, NSW 2200, AUSTRALIA
Hotline: +61 424 61 7979 / +61 405 26 5566

HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN:
Quý khách cần điền vào mẫu đơn dưới đây và gửi cho chúng tôi:
Họ & Tên:
Địa chỉ:
Điện Thoại:
Email:
CMND/Passport số:
Mã số tài khoản do NTGOLD cung cấp:
Số tiền rút:
Số tài khoản quý khách muốn chúng tôi chuyển khoản:

Năm sinh:

Ngày Hết Hạn:

1. Quý khách có thể nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.
2. Quý khách có thể nhận tiền mặt tại địa điểm được chỉ định bởi NTGOLD.
Quý khách gửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ: Stray.le@ntgold.com.au
Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: +61 424 61 7979

The Withdraw Procedures with NTGOLD
Clients need to fill in the form below and submit it to us:
Client’s Name:
Date Of Birth:
Address:
Phone:
Email:
ID/Passport No:
Expiry Date:
The Account Number provide by NTGOLD:
Withdraw Amount:
Client’s Bank account wishes to be paid to:
1. Clients can receive the money by transfering to your bank account.
2. Clients wish to receive cash need to come to our destinated location.
Clients send email to us at : stray.le@ntgold.com.au
Clients contact with us via phone: +61 424 61 7979

ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN:
Khách hàng muốn nhận hoặc giao trả vàng tại địa chỉ:
CTY: NTGOLD INTERNATIONAL PTY LTD.
305 CHAPEL ROAD SOUTH, BANKSTOWN, NSW 2200, AUSTRALIA

Receive / Deliver Location:
Clients need to receive / give the gold from / to NTGOLD at:
NTGOLD INTERNATIONAL PTY LTD
305 CHAPEL ROAD SOUTH, BANKSTOWN, NSW 2200, AUSTRALIA.

