Số CIF

Số tài khoản

ĐƠN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN, MỞ TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
1. Thông tin chủ tài khoản
Họ tên

Quốc tịch

Ngày sinh

Giới tính

Nam

Nữ

Có hơn 01 quốc tịch

Căn cước công dân/CMND

Số

Ngày cấp

Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày hết hạn

Số thẻ cư trú/thị thực

Ngày hết hạn

Có

Tình trạng cư trú

(dành cho người nước ngoài)

Không

Có

Không

(dành cho người nước ngoài)

Địa chỉ hiện tại
Địa chỉ thường trú
Điện thoại di động

Điện thoại cố định

Email

2. Thông tin khác về chủ tài khoản
Tên công ty

Điện thoại công ty

Địa chỉ công ty
Ngành nghề

Chức vụ

Loại hình công việc

(

Bán thời gian )

Cơ quan nhà nước

Nhân viên công ty

Tự kinh doanh

Khác

Thu nhập hàng tháng

Dưới 10 triệu

Từ 10 đến 20 triệu

Trình độ học vấn

Trên Đại học

Đại học/ Cao đẳng

Tình trạng hôn nhân

Độc thân

Đã kết hôn

Khác

Gửi thư tới

Đ/c hiện tại

Đ/c thường trú

Đ/c công ty

Toàn thời gian

Trên 20 triệu
THPT

Khác

Khác (vui lòng ghi rõ)
3. Thông tin về người liên quan
Không

Có (

Người giám hộ, người đại diện

Người được ủy quyền )

Thông tin chi tiết của Người liên quan được thể hiện trong "Đơn Đăng Ký Thông Tin Người Liên Quan" và sẽ được
đính kèm vào Đơn Đăng Ký này.
4.Chữ ký mẫu
Ký mẫu lần một
x

Ký mẫu lần hai
x

Họ tên ..................................................................
Deposit 01a
Deposit
01 lực/ Effective from 09/10/2017
Ngày
hiệu
Ngày hiệu lực/ Effective from

Họ tên .................................................................

II. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
Vui lòng đánh dấu (

) vào ô trống để xác nhận yêu cầu dịch vụ.

1. Đăng ký mở tài khoản
Loại tài khoản

Phát hành sổ

Loại tiền tệ

Mật khẩu tài khoản

Tài khoản thanh toán

VNĐ

USD

Khác

Có

Không

Có

Không

Tài khoản lương

VNĐ

USD

Khác

Có

Không

Có

Không

Khác

VNĐ

USD

Khác

Có

Không

Có

Không

2. Dịch vụ thẻ
Tên in trên thẻ (tối đa 20 ký tự)
Thẻ ATM
Tài khoản thanh toán
TK VNĐ

TK USD

Thẻ ghi nợ quốc tế
Tài khoản thanh toán

TK VNĐ

TK USD

Ngày đến hạn thanh toán

5

15

25

3. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến
Tên truy cập (6-20 ký tự chữ và số)
Gói dịch vụ

Tra cứu

Tài khoản đăng ký

VNĐ

Tra cứu và giao dịch
USD

Khác

VNĐ/giao dịch

Hạn mức giao dịch

VNĐ/ngày

Tôi xác nhận đã nhận trong điều kiện bảo mật
Mã số
Thiết bị bảo mật
Thẻ bảo mật
OTP

Chữ ký

4. Dịch vụ tin nhắn SMS
Tài khoản đăng ký

USD

VNĐ

Ngôn ngữ

Số điện thoại đăng ký
Nhận tin nhắn

Khác
Tiếng Việt

Tiếng Anh
đến

Từ chối nhận tin nhắn từ

Mọi lúc

III. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

IV. CHỮ KÝ CHỦ TÀI KHOẢN

1. Tôi cam kết rằng những thông tin khai
trong đơn này với Ngân hàng TNHH MTV
Shinhan Việt Nam (sau đây gọi là Ngân
hàng) là sự thật, chính xác và cập nhật nhất.
2. Tôi đồng ý rằng chữ ký mẫu mà tôi cung
cấp sẽ được Ngân hàng sử dụng để xác
thực các chỉ thị của tôi đối với Ngân hàng.
3. Tôi đã nhận 01 (một) bản và đã đọc kỹ,
hiểu rõ, đồng ý và chấp thuận "Điều khoản
và điều kiện chung" , "Quy định về an ninh
và bảo mật thông tin" và "Biểu phí" do ngân
hàng phát hành. Các tài liệu này ràng buộc
trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi đối với
Ngân hàng kể từ thời điểm ký kết hợp đồng.
Đối với các phí liên quan đến thẻ, tôi đồng
ý biểu phí mới sẽ được áp dụng sau 07 (bảy)

ngày kể từ ngày ngân hàng gửi thông báo
đến email mà tôi đã đăng ký với Ngân hàng.
4. Tôi đồng ý sử dụng (các) dịch vụ trên
đây và (các) dịch vụ này sẽ được kết nối tự
động với tài khoản thanh toán mà Ngân
hàng mở cho tôi theo đơn này.
5. Tôi cam kết tôi là người nộp thuế Mỹ
Không
Có
6. Tôi là chủ sở hữu hưởng lợi của (các) tài
khoản mở tại Ngân hàng và các giao dịch
liên quan đến các tài khoản này.
Không
Có
Tôi sẽ thông báo đến Ngân Hàng trong
vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi thông
tin trên.

x

Họ tên ................................................................

V. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Nhận và kiểm tra bởi

Thực hiện bởi

Ngày

Ngày

x

x

Họ tên

Họ tên

Deposit 01a
Ngày hiệu lực/ Effective from 09/10/2017

Duyệt bởi
Ngày

x
Họ tên

Ghi chú

