
GIẤY YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN THẺ 

APPLICATION FOR CHANGE CARD INFORMATION 
 

 

                                                      Ngày / Date (날짜):   /   / 

 

TO: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam/ Woori bank Vietnam Ltd.    _____    branch      
 

1. Thông tin khách hàng / Customer information (고객 정보) 

 

Họ và tên/Full name (이름) ____________________________________________________ 

Số CMND hoặc Hộ chiếu/ ID Card or Passport No.(여권번호)_____________________________________     

Nơi cấp/Place of Issue (발급처) ____________________________Ngày cấp/Date of Issue (발급일):   /   /     

Số điện thoại/ Mobile Phone No.(휴대전화번호) ___________________________  

Địa chỉ/ Address (집주소) ________________________________________________________________ 

2. Thông tin thẻ / Card information (신용카드 정보) 

 

Loại thẻ: (카드종류)    

□ Thẻ Tín dụng quốc tế/International Credit Card        □ Thẻ Ghi nợ quốc tế/International Debit Card   

□ Thẻ Ghi nợ nội địa/Domestic Debit Card      

Số thẻ/ Card Number (카드번호):   __ __ __ __  ____ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __ 

Ngày hết hạn/ Expiration date (만료일):   /   / 

Hạn mức tín dụng/ Credit limit (신용한도) ___________________________________      

 

3. Thay đổi/Change (변경) 

 

□ Mật khẩu / PIN code (비밀번호) 
□ Tính năng hai trong một /Two-in-one function 

(신용+직불기능) 

□ Tự động Trả góp /Auto Installment              

(할부 자동전환 기능) 
□ Email /SMS 

□ Tăng/Giảm hạn mức thẻ tín dụng /Credit limit update 

(신용카드 한도 상향/하향) 

□ Hạn mức giao dịch của thẻ /Transaction limit 

 (카드의 거래한도)                   

□ Khác/Others/(기타): 

 

Trước khi thay đổi / Before change (변경전) Sau khi thay đổi/ After change (변경후) 

  

Lý do thay đổi / Reason to change (변경사유) : 
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4. Cấp lại/ Reissue (재발급요청)  

 

□ Mật khẩu / PIN code (비밀번호) □ Thẻ (카드) 

Lý do cấp lại/ Reason to reissue (재발급사유): 

 

□ Bỏ quên, Bị mất / Lost, Stolen (분실,도난)                  □ Bị hỏng/ Damaged (훼손) 

□ Khác / Others (기타) ___________________________ 

 

5. Đăng ký đổi điểm tích lũy/Apply to redeem points (포인트 사용 신청) 

 

□ Số điểm đăng ký đổi/ Amount of points (사용 신청 포인트) :  

Chỉ có thể đổi điểm khi số điểm tích lũy hiện tại trên 100,000 điểm/You can redeem your points when your 

accumulated points reach 100,000 (100,000포인트 이상 보유 시 신청이 가능) 

 

6. Đóng thẻ/Close card permanently (카드 닫기) 

 

Lý do đóng thẻ/ Reason to close card (카드 닫기 이유)  ___________________________ 

 

7. Cam kết / Declaration (고객확인) 

 

Tôi/Chúng tôi xin cam kết những thông tin kê khai ở trên là chính xác và hoàn toàn đúng sự thật .Tôi/Chúng tôi 

đảm bảo rằng giấy yêu cầu này chỉ sử dụng vào mục đích ở trên. 

Tôi/Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về yêu cầu này và đồng ý thanh toán tất cả phí liên quan. 

 

I/We hereby confirm that the information given above is correct and complete. I/We certify that the document will 

be used with the purpose mentioned above. 

I/We will take full responsibilities for these transactions and hereby agree to pay all related charges.  

 

본인은 위 기재된 사실이 정확하고 틀림이 없음을 확인합니다. 

본인은 상기 문서가 위에 언급 된 목적과 함께 사용될 것임을 증명합니다. 

본인은 이러한 거래에 대해 전적인 책임을 지며 모든 관련 요금을 지불하는데 동의합니다.                                                                                  

 

Người đăng ký ghi rõ họ tên và ký/ Applicant Name & Signature (신청자 성명 및 서명) 

                                                                                                        

                                               ___________________________ 

 

 

7. Dành cho Ngân hàng / For Bank Use (은행직원 기재란) 

Prepared Approved 
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