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ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
KIÊM THỎA THUẬN TIỀN GỬI
Ngày

/

/

Số tài khoản:............................................................................... Mã khách hàng:...................................................................................
Số tài khoản tự chọn (8-16 số):

I. LOẠI TÀI KHOẢN TIỀN GỬI
1.

2.

Không kỳ hạn

Có kỳ hạn

Tài khoản thanh toán

Tài khoản lương

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Tài khoản tích lũy tiền mặt

Số tiền

Kỳ hạn
Hàng tháng

Phương thức trả lãi

Khi đáo hạn

Lãi trả trước

Tài khoản gửi tiền
3. Tích lũy

Tài khoản tích lũy định kỳ

Tài khoản tích lũy tự do

Kỳ hạn

Số tiền gửi lần đầu

Ngày trích tiền tự động

Số tiền tích lũy
hàng tháng

Tài khoản gửi tiền
4. Khác
5. Loại tiền

USD

VND

Khác

6. Phát hành Sổ tài khoản

Có phát hành

Không phát hành

7. Mục đích mở tài khoản

Thanh toán

Tiết kiệm

Đầu tư

Khác

Vay vốn ngân hàng

8. Xử lý khi đến hạn đối với tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tích lũy
Vào ngày đến hạn, tiền gốc và lãi được chi trả như sau:
Chuyển vào tài khoản:
Số tài khoản:

Chủ tài khoản:

Tại ngân hàng:
Tự động tái tục (kéo dài thêm một kỳ hạn mới) đối với tiền gốc, còn tiền lãi được chuyển vào tài khoản:
Số tài khoản:

Chủ tài khoản:

Tại ngân hàng:
Tự động tái tục (kéo dài thêm một kỳ hạn mới) đối với toàn bộ tiền gốc, tiền lãi

II. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN (vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây)
Họ tên

Ngày sinh

Tình trạng cư trú

Cư trú

Quốc tịch

Không cư trú Giới tính

Nam

Việt Nam

Nữ

CMND/CCCD/Hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi cấp

Email

Di động

Điện thoại nhà

Hộ khẩu thường trú
Địa chỉ hiện tại

(Nếu khác Hộ khẩu thường trú)

Nghề nghiệp

Tên Công ty

Chức vụ

Điện thoại Công ty

Địa chỉ Công ty
Gửi thông tin tới

Địa chỉ hiện tại

Công ty

Email

Chữ ký mẫu của Chủ tài khoản/ Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản
Chữ ký mẫu thứ hai

Chữ ký mẫu thứ nhất

III. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
1. Dịch vụ tin nhắn
Đăng ký

Số điện thoại đăng ký

Như trên

Khác

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

(*) Phí dịch vụ tin nhắn được trích nợ tự động từ tài khoản này

Không đăng ký
2. Phát hành Thẻ ghi nợ
Có phát hành

Thẻ ghi nợ nội địa

Thẻ ghi nợ quốc tế

1

Loại thẻ

2

Tên in trên thẻ (Tối đa 22 ký tự, bỏ qua nếu trùng với tên trên CMND/CCCD/Hộ chiếu)

Không phát hành
3. Dịch vụ Internet/Mobile Banking
1

Tên đăng nhập (6-10 ký tự chữ và số)

2

Hạn mức chuyển khoản (Nếu để trống, hạn mức mặc định là 100.000.000VNĐ/lần/ngày)
1 lần

3

Phương thức xác thực

1 ngày
Mobile OTP (Miễn phí)

OTP Token (Phí: 100.000VNĐ)

IV. THÔNG TIN KHÁC
1. Bên Liên quan với Chủ tài khoản: đồng chủ tài khoản; người giám hộ/đại diện theo pháp luật; người được ủy quyền;
chủ sở hữu hưởng lợi
Không có

Có (Vui lòng điền thông tin trên Đơn đăng ký thông tin Bên liên quan)

2. Cá nhân là đối tượng nộp thuế của Mỹ (FATCA): công dân Mỹ (bao gồm cả công dân có 2 quốc tịch); có địa chỉ thường
trú/nhận thư tại Mỹ; thường trú tại Mỹ có các mục đích liên quan tới thuế
Không

Có (Vui lòng điền thông tin trên Mẫu khai báo FATCA)

V. CAM KẾT
Tôi (Chúng tôi) cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với các thông tin
đã cung cấp. Tôi (Chúng tôi) xác nhận đã được cung cấp, đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Điều khoản và điều kiện chung về tài khoản
và sử dụng dịch vụ tài khoản cũng như các Hợp đồng tương ứng (nếu có) của các dịch vụ ngân hàng mà tôi (chúng tôi) đăng ký.
Tôi (Chúng tôi) đề nghị Ngân hàng mở tài khoản theo các nội dung trên và cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật và của
Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam về quản lý và sử dụng tài khoản, thẻ và các dịch vụ ngân hàng mà tôi (chúng tôi) đăng ký.
Đơn đề nghị mở tài khoản kiêm thỏa thuận tiền gửi này có hiệu lực kể từ thời điểm tài khoản tiền gửi có kỳ hạn / tiền gửi tích lũy nêu
trên được ghi có số tiền (đầu tiên) (áp dụng trong trường hợp gửi tiền gửi có kỳ hạn / tiền gửi tích lũy)

....................................................................................................................................
Chủ tài khoản/ Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản (ký và ghi rõ họ tên)

Phần dành cho Ngân hàng

.......................................................................
Đại diện Ngân hàng (ký và đóng dấu)

