Ngày/ Date: dd / mm / yyyy

YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM/ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Time saving

Nhận lãi

Tôi đề nghị Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng) mở tài khoản theo thông tin như dưới đây.
I hereby request Shinhan Bank Vietnam Ltd. (hereinafter referred as the Bank) to open the account as below:

Ngày hết hạn
Expiry date
Nơi cấp
Place of issue

Chữ ký và dấu (nếu có)/ Signature and seal (if any)

CIF No.

Tiết kiệm có kỳ hạn

TIME DEPOSIT/ TIME SAVING ACCOUNT OPENING REQUEST

Tên khách hàng
Customer name
CMND/CCCD/HC/MST
ID/PP/Tax Code
Ngày cấp
Date of issue
Điện thoại
Phone No.
Địa chỉ
Address

Mã khách hàng

Interest receiving

Loại tiền/ Currency

VND

USD

Mật khẩu tài khoản
Account password

Có/ Yes

Không/ No Lãi suất
Interest rate

Tiền gửi có kỳ hạn
Time Deposit

Hàng tháng

Cuối kỳ

Monthly

On due

Khác/ Other
%/ năm (% PA)

Số tiền bằng số
Amount in figures
Số tiền bằng chữ
Amount in words
Kỳ hạn
Term
Phương thức nộp tiền
Deposit method
Phương thức đáo hạn
Rollover type

Tuần/ week (s)
Tiền mặt/ Cash

Tháng/ month (s)

Trích tiền từ tài khoản số/ Debit from account no.

Tự động gia hạn Gốc và Lãi
Auto renew Principal and Interest
Tự động gia hạn Gốc, Lãi trả vào Tài khoản thanh toán bên dưới
Auto renew Principal, repay Interest to Demand account in below
Hoàn trả Gốc và Lãi vào Tài khoản thanh toán bên dưới
Repay Principal and Interest to Demand account in below

Số TK thanh toán
Demand account No.
Tôi/ Chúng tôi cam kết tôi là người nộp thuế Mỹ
I/We commit that I am/ We are US Tax payer

DÀNH CHO NGÂN HÀNG/ FOR BANK USE ONLY

Có/ Yes

Không/ No
Manager

Teller

Cashier

Deposit 04B
Ngày hiệu lực/ Effective from 15/05/2019

1. Đơn này có hiệu lực kể từ ngày Ngân hàng ký phê duyệt mà không cần đóng dấu.
This Request shall be effective from The date approved by the Bank without its stamp
2. Đơn này cùng với (i) các thông tin của tôi/chúng tôi theo Hợp Đồng Đăng Ký Thông Tin, Mở Tài Khoản và Dịch Vụ Ngân Hàng giữa tôi/chúng tôi và Ngân hàng; (ii) Điều khoản và
điều kiện chung; (iii) Điều khoản và điều kiện riêng của từng sản phẩm, dịch vụ có liên quan; và (iv) các văn bản, dữ liệu khác liên quan đến việc gửi tiền có kỳ hạn/tiết kiệm của
tôi/chúng tôi sẽ cấu thành nên một thỏa thuận về tiền gửi có kỳ hạn / tiền gửi tiết kiệm giữa tôi/chúng tôi và Ngân hàng.
This Request together with (i) my/our information under the Agreement on Registration of Information, Opening Account and Banking Service between me/us and the Bank; (ii) General
Term and Condition; (iii) Term and Condition of every related products, services; and (iv) other documents, data related to making my/our time deposits/ time saving shall constitute the
agreement on time deposit/ time saving between me/us and the Bank.

