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SURAT PERNYATAAN 
 

Dengan hormat,  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama Lengkap :  

No. KTP  : 

No. Telp/HP : 

Email  : 

adalah benar pekerja yang akan berangkat ke Korea Selatan melalui organisasi BP2MI dan Human 

Resource Development Service of Korea (HRD Korea). 

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk membuka rekening non-dormant di PT Bank Shinhan 

Indonesia agar pengembalian dana asuransi, yang akan saya terima dari Korea Selatan ketika saya kembali 

ke Indonesia, dapat berhasil diproses ke rekening tersebut. Selain itu, saya akan menggunakan rekening 

tersebut untuk keperluan pribadi saya termasuk untuk keperluan pengiriman uang valuta asing. 

 

Dengan menandatangani surat ini, saya: 

1. Bersedia untuk memeriksa secara berkala atas informasi saya melalui SOL/Internet Banking guna 

memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan; 

2. Bersedia melakukan perubahan data (email atau nomor telepon/telepon genggam saya) melalui 

sarana yang telah disediakan oleh PT Bank Shinhan Indonesia; 

3. Bersedia untuk menerima email atau SMS yang akan dikirim secara berkala oleh Bank Shinhan 

(baik yang berada di Indonesia dan Korea Selatan) untuk menambah pengetahuan saya mengenai 

perbankan dan Korea Selatan; 

4. Bersedia agar rekening saya dialihkan menjadi rekening regular (menjadi rekening dormant 

apabila tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut) apabila saya tidak dapat 

dihubungi oleh Bank Shinhan baik melalui email atau SMS atau media lain; 

5. Bersedia apabila rekening saya dialihkan menjadi rekening regular setelah mencapai 10 (sepuluh) 

tahun tanpa diperlukan persetujuan dari saya terlebih dahulu; 

6. Bersedia untuk memberikan salinan halaman depan buku tabungan ke HRD Korea melalui PT Bank 

Shinhan Indonesia. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Segala akibat yang timbul disebabkan oleh hal 

tersebut di atas akan menjadi tanggung jawab saya pribadi sepenuhnya dan membebaskan PT Bank 

Shinhan Indonesia dari segala macam tuntutan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. 

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih. 

 

Jakarta,_________________  

 

(meterai) 

 

          (Nama Lengkap)       


