Phần dành cho Ngân hàng/ For Bank only:
Mã Khách hàng/ CIF

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN SHINHAN PRIVATE WEALTH MANAGEMENT (PWM)
START YOUR SHINHAN PRIVATE WEALTH MANAGEMENT MEMBERSHIP

Ngày/Date:

/

/

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG/ PERSONAL INFORMATION
Họ tên
Full name

Chức danh
Title (Mr/Ms...)

CMND/CCCD/Hộ chiếu
ID/Passport

Ngày sinh
DOB

Địa chỉ email
Email

Số điện thoại
Contact No.

QUYỀN LỢI/ BENEFITS
Vui lòng chuyển sang loại tài khoản PWM từ Tài khoản thanh toán/ Tài khoản lương số
Please change to PWM account from my Demand deposit/ Payroll account number
Vui lòng chuyển sang Thẻ tín dụng PWM Visa Platinum
với hạn mức 300.000.000VNĐ(*) từ Thẻ tín dụng số
Please change to PWM Visa Platinum Credit card with
credit limit of VND300.000.000(*) from my Credit card number

VND
-

-

-

-

-

-

(*) Nếu hạn mức Thẻ tín dụng hiện tại trên 300.000.000VNĐ, hạn mức này sẽ được duy trì trên thẻ mới
If the current Credit card limit is higher than VND300.000.000, the credit limit will be retained for upgrade card.
Vui lòng chuyển sang thẻ PWM Visa ghi nợ với hạn mức tiêu dùng
trên máy POS là 200.000.000VNĐ từ thẻ Visa ghi nợ số
Please change to PWM Visa Debit card with
POS limit of VND200.000.000 from my Visa Dedit card number

-

-

-

-

-

-

Vui lòng áp dụng lãi suất ưu đãi cho khoản vay mua nhà số
Please apply preferential interest rate on my Mortgage account number

1. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
• Được phục vụ riêng bởi đội ngũ Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng và
Chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm.
• Các sản phẩm về quản lý tài chính đa dạng nhằm đáp ứng mục tiêu tài
chính cụ thể của từng khách hàng.
• Tư vấn chuyên nghiệp về các dịch vụ quản lý tài chính và bảo hiểm

1. WEALTH MANAGEMENT

2. ĐẶC QUYỀN ƯU TIÊN
• Miễn phí phát hành, phí thường niên thẻ tín dụng Shinhan PWM
Platinum Visa Credit Card dành riêng cho khách hàng Shinhan PWM
• Tặng thẻ Shinhan Visa ghi nợ dành riêng cho khách hàng Shinhan
PWM
• Lãi suất ưu đãi cho một số tài khoản giao dịch và tiền gửi
• Lãi suất ưu đãi cho các khoản vay mua nhà
• Biểu phí đặc biệt dành cho khách hàng Shinhan PWM
• Tài khoản PWM phục vụ nhu cầu thường nhật của quý khách

2. BANKING PRIVILEGES

3. GIAO DỊCH THƯỜNG NHẬT
• Khu vực sảnh và quầy giao dịch dành riêng cho khách hàng Shinhan
PWM
• Đường dây nóng 24/7 dành riêng chăm sóc khách hàng Shinhan PWM
• Giao dịch qua Internet tiện lợi giúp khách hàng quản lý nguồn tài chính
của NHẬT mình dù đang ở nơi nào trên thế giới
• Thẻ Visa ghi nợ của PWM cho phép quý khách rút tiền tại hệ thống máy
rút tiền ATM qua mạng lưới Visa ở khắp nơi trên thế giới

3. DAY - TO - DAY BANKING

4. CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT
• Được mời tham dự các sự kiện chuyên đề với nội dung hấp dẫn
• Được tham gia Chương trình chăm sóc khách hàng

4. LIFESTYLE PRIVILEGES
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• The service of a dedicated Private Banker, supported by a team of
specialists
• A wide suite of wealth management products, carefully selected and
customized to meet your specific financial aspirations
• Financial expertise and Insights on bancasurance products

• Issuance fee, annual fee waiver on Shinhan PWM Platinum Visa Credit
Card
• Complimentary Shinhan PWM Visa Debit Card
• Preferential pricing on some desposits
• Preferential pricing on mortgage loans
• Discounted fees on your banking transaction requirements
• Exclusive PWM account providing convenience to your daily
banking needs

• Exclusive access to Shinhan PWM lounges
• A 24-hour priority hotline for all your queries
• Convenience easy management of your wealth from anywhere in the
world with Internet Banking
• Fast and easy finacial transactions through the Shinhan PWM Debit card
which is supported by over a million ATM kiosks worldwide

• Exclusive invitations to lifestyle events
• Customer rewards and special treats

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG/ CUSTOMER'S DECLARATION
1. Tôi xác nhận và đồng ý rằng tôi sẽ luôn duy trì số dư trung bình hàng
tháng tương đương hoặc hơn 1.000.000.000VND (1 tỉ đồng hoặc tương
đương cái loại ngoại tệ khác) trong tài khoản tiền gửi tại Shinhan để đủ tư
cách tham gia Dịch vụ Shinhan PWM và hưởng những ưu đãi và tiện ích mà
dịch vụ đem lại. Số dư trung bình tối thiểu này được ấn định bởi Ngân Hàng
TNHH MTV Shinhan Việt Nam (’’Ngân Hàng’’) và có thể thay đổi vào từng
thời điểm.

1. I acknowledge and agree that I have to maintain a monthly average
balance of VND1,000,000,000 (VND1 billion or equivalent in other
currency) or above based on a total banking relationship basis which
would include all deposits at Shinhan to qualify for Shinhan PWM and
enjoy all the privileges and rewards it offers. This minimum average
balance is at full discretion of Shinhan Bank Vietnam (’’the Bank’’) and may
vary from time to time.

2. Tôi đồng ý rằng Ngân Hàng sẽ áp dụng phí duy trì dịch vụ PWM mỗi tháng
trong trường hợp tôi không duy trì được số dư trung bình tối thiểu như được
đề cập ở trên và sẽ được trừ vào bất kỳ tài khoản giao dịch của tôi tại Ngân
Hàng. Đối với khách hàng mới tham gia Dịch vụ PWM lần đầu tiên (không áp
dụng cho những lần tham gia tiếp theo, nếu có), phí dịch vụ này sẽ chỉ áp
dụng sau sáu (6) tháng kể từ thời điểm khách hàng bắt đầu tham gia. Mức
phí dịch vụ này được niêm yết trên biểu phí dịch vụ tài chính cá nhân của
Ngân Hàng và có thể thay đổi vào từng thời điểm.

2. I agree that the Bank will impose a monthly service fee if the minimum
average balance provided above is not satisfied, which will be debited to
any of my demand account at the Bank. With regard to new clients who join
Shinhan PWM for the first time (not applicable for next applications), this
service fee shall be payable only after six (6) months following the
membership registration. The service fee is posted on the Bank tariff and
may vary from time to time.

3. Tôi đồng ý rằng Ngân Hàng có quyền quyết định là tôi không còn đủ điều

3. I agree that the Bank can downgrade my status from PWM customer to
regular customer if I fail to maintain the minimum monthly average balance
as mentioned above in three (03) consecutive months. Consequently, any
and all benefits associated with PWM customer status will be extinguished.

kiện để tiếp tục tham gia dịch vụ PWM nếu tôi không duy trì được số dư
trung bình tối thiểu hàng tháng như quy định bên trên trong vòng ba (03)
tháng liên tiếp. Theo đó, bất kỳ và tất cả các quyền lợi dành cho khách hàng
PWM sẽ không còn được áp dụng đối với tôi.
4. Tôi xác nhận và đồng ý rằng Ngân Hàng có thể xem xét lại và gia tăng các
tiện ích dành cho Dịch vụ Shinhan PWM vào từng thời điểm. Bất kỳ sự thay
đổi nào về Điều khoản và Điều kiện dành cho Dịch vụ Shinhan PWM đều sẽ
được thông báo bằng thư và niêm yết tại website của Ngân Hàng hoặc các
phương tiện điện tử khác.

4. I acknowledge and agree that the Bank may review and enhance the
benefits for Shinhan PWM from time to time. Any changes in the Terms and
Conditions for Shinhan PWM will be noticed to me via mail and placed on
the Bank’s website or other electronic means.

5. Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện
dành cho Dịch vụ Shinhan PWM và các Điều khoản và Điều kiện khác có liên
quan đến các dịch vụ của Ngân Hàng được Ngân Hàng ban hành.

5. I have read and understood and agreed to be bound by the Shinhan PWM
Terms and Conditions and other Term and Conditions issued by the Bank
relation to its services.

CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG/ CUSTOMER'S SIGNATURE

X

Họ tên/Full name: ..........................................................................
Ngày/Date:

..........................................................................
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Ghi chú/ Memo

