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

Mã Chi nhánh/Branch Code

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN (CÁ NHÂN)
INTERNET BANKING REGISTRATION FORM (INDIVIDUAL)

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG/ CUSTOMER INFORMATION
Họ và tên
Full name
CMND/Hộ chiếu
ID/Passport

Ngày cấp
Issuance date

Điện thoại
Contact number

Email

Nơi cấp
Issuance place

YÊU CẦU DỊCH VỤ/ SERVICE REQUEST
Tên người dùng (6-20 ký tự chữ & số)
User ID (6-20 alphanumeric digits)
Tra cứu
Inquiry

Gói dịch vụ
Service package
Hạn mức giao dịch (*)
Transaction limit

Tra cứu & giao dịch
Inquiry & Transaction
Hạn mức ngày (**)
Daily limit

VND

(*) Không vượt quá hạn mức ngày / Not exceed daily limit

VND

(**) Không vượt quá hạn mức ngày tối đa / Not exceed maximum daily limit

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÍCH TIỀN/ REGISTER DEBIT ACCOUNT
Các tài khoản đồng sở hữu không được đăng ký là tài khoản trích tiền/ Co-signed accounts are not allowed to register as debit account
Loại tiền/ Currency

Số tài khoản/ Account No.

Loại tiền/ Currency

Số tài khoản/ Account No.

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG/ CUSTOMER AGREEMENT
Bằng việc ký vào đơn đăng ký này, tôi yêu cầu Ngân hàng Shinhan Việt Nam cung cấp dịch vụ Ngân hàng Trực Tuyến và xin xác nhận:
1. Những thông tin ghi trên đơn là trung thực, đầy đủ và cập nhật.
2. Bằng việc truy cập vào dịch vụ Ngân hàng Trực Tuyến, tôi đồng ý bị ràng buộc và cam kết tuân thủ Điều khoản và Điều kiện dịch vụ Ngân hàng Trực Tuyến
SHBVN và Quy định về An ninh và Bảo mật thông tin, cũng như Điều khoản và Điều kiện chung được đăng tải trên trang web: https://online.shinhan.com.vn
3. Trường hợp tôi yêu cầu hạn mức ngày vượt quá hạn mức tối đa quy định của Ngân hàng. Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các chỉ thị chuyển
tiền thực hiện trong hạn mức tôi yêu cầu.
By signing this registration form, I request Shinhan Bank Vietnam to provide me Internet Banking service and here by commit that:
1. The information declared above is complete, true and up to date.
2. By logging in Internet Banking, I agree to be bound by SHBVN Internet Banking Terms and Conditions, the Security and Privacy Agreement and the General
Terms and Conditions available on website: https://online.shinhan.com.vn
3. In case I request the daily limit which exceeds the maximum daily limit regulated by the Bank, I commit to take full responsibility for my money transfer
instruction within the daily limit that I request.
Ngày ký (Date of signing): ....../....../20......
Họ tên và chữ ký chủ tài khoản
Full name and signature of Account holder

Tôi xác nhận đã nhận / I confirm the receipt of:
Thiết bị bảo mật/
Security device

Thẻ bảo mật/
Security card

OTP

Mã số/Serial No.: …………………………………
x

..........................................................................

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG/
Thực hiện bởi/ Processed by

Kiểm tra bởi/ Checked by

x

x

Ngày/ date

Ngày/ date

Deposit 08
Ngày hiệu lực/ Effective from 01/06/2016

Duyệt bởi/ Approved by

Ghi chú/ Memo

x
Ngày/ date

Ngày/ date

