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

YÊU CẦU NGƯNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ SHINHAN PRIVATE WEALTH MANAGEMENT (PWM)
SHINHAN PRIVATE WEALTH MANAGEMENT WITHDRAWAL FORM

Ngày/ Date:

/

/

1. 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.

2. YÊU CẦU NGƯNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ/ CANCELLATION REQUEST
Bằng việc ký tên vào đơn này, tôi hiểu và đồng ý như sau/ By signing below, I understand and agree the following:
1. Tôi sẽ không còn hưởng các lợi ích từ dịch vụ Shinhan PWM của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ("Shinhan").
I will no longer be entitled to any privileges under Shinhan PWM of Shinhan Bank Vietnam (“Shinhan”).
2. Tài khoản PWM hiện tại tôi đang sử dụng sẽ chuyển thành tài khoản dành cho khách hàng chuẩn.
My existing PWM account(s) will be changed to account(s) for standard customers.
3.Tất cả thẻ tín dụng PWM Visa Platinum hiện tại của tôi với số thẻ
sẽ bị đóng và tôi yêu cầu:
All of my existing PWM Visa Platinum card(s) will be closed and I would
like to:

-

-

-

-

-

-

Được thay thế bởi bất kỳ loại thẻ tín dụng Shinhan nào khác, tùy theo sự đánh giá và quyết định của Shinhan mà tôi không cần bổ sung bất kỳ
giấy tờ chứng minh thu nhập nào khác.
Replace with any type of Shinhan credit card, as evaluated and decided by Shinhan, without submitting any additional income proofs.
Được thay thế bởi bất kỳ loại thẻ tín dụng Shinhan nào khác, tùy theo sự đánh giá và quyết định của Shihan dựa trên các giấy tờ chứng minh
thu nhập của tôi.
Replace with any type of Shinhan credit card, as evaluated and decided by Shinhan, based on my income proof documents.
Không tiếp tục sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng Shinhan
No longer use Shinhan credit card.
Tôi hiểu và đồng ý rằng việc điền đầy đủ thông tin theo mẫu đơn này cũng như việc bổ sung các giấy tờ chứng minh thu nhập không đảm bảo sự chấp thuận
thay thế thẻ mới của Shinhan.
I understand and agree that the completion of this form as well as income proof submission do not ensure approval by Shinhan.
4.Tất cả thẻ ghi nợ Shinhan PWM hiện tại của tôi với số thẻ
sẽ bị đóng và Shinhan sẽ cung cấp thẻ ghi nợ thay thế.
All of my existing PWM Debit card(s) will be closed and replaced by
Shinhan debit card(s).

-

-

-

-

-

-

5. Khoản vay mua nhà của tôi sẽ không tiếp tục được áp dụng lãi suất
ưu đãi
My Mortgage account(s) will no longer be applied discounted rate.
6. Bằng việc tiếp tục duy trì (các) tài khoản tại Shinhan và sử dụng (các) dịch vụ do Shinhan cung cấp, tôi sẽ tiếp tục bị ràng buộc bởi các Điều khoản và
điều kiện chung và các Điều khoản và điều kiện khác có liên quan đến các dịch vụ của Ngân hàng. Tôi đã đọc và đồng ý nội dung các Điều khoản và điều
kiện này.
By continuing to maintain account(s) at Shinhan and use the service(s) provided by Shinhan, I continue to be bound by Shinhan General Terms and Conditions
and other Terms and Conditions relations to Shinhan services. I have read and agreed these Terms and Conditions.

CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG/ CUSTOMER’S SIGNATURE

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG/ FOR BANK ONLY
Checked by

Processed by

X

X

X

Approved by

X

Name:.........................................

Name:.........................................

Name:.........................................

Họ tên/ Name: ...................................................

ID:................................................

ID:................................................

ID:................................................

Ngày/ date: .........................................................

Date:...........................................

Date:...........................................

Date:...........................................

Deposit 69
Ngày hiệu lực/ Effective from 09/10/2017

