ACCESS BLOCK FROM SANCTIONED COUNTRIES
Standard Chartered’s Banking Services are easily accessible from anywhere you travel
throughout the world, except in certain countries that are subject to international economic
sanctions. Standard Chartered is committed to compliance with those sanctions. As such, we do
not allow our products and services to be used directly or indirectly in Cuba, Iran, North Korea,
Sudan and Syria.
Please note that we have blocked usage of the following products and services in these countries:
a. Online & Mobile Digital Banking Services
b. Access to Contact Centres
c. ATM & Credit Card transactions
Access to Standard Chartered’s products & services will continue to be blocked for as long as you
are in North Korea, Iran, Syria, Sudan or Cuba. You can resume your use of these services when
you are outside these countries.

KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TỪ CÁC NƯỚC BỊ CẤM VẬN
Dịch vụ của ngân hàng Standard Chartered có thể dễ dàng truy cập từ bất cứ nơi đâu trên thế
giới, ngoại trừ một số nước đang bị cấm vận quốc tế. Standard Chartered cam kết tuân thủ
những lệnh cấm vận này. Chính vì vậy, chúng tôi không cho phép những sản phẩm, dịch vụ của
chúng tôi được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp tại Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan và Syria.
Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ không cho phép sử dụng những sản phẩm và dịch vụ dưới đây
tại các nước bị cấm vận:
a. Dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến, Di Động và Điện tử.
b. Liên hệ Trung tâm tư vấn dịch vụ qua điện thoại.
c. Giao dịch thẻ ATM & Thẻ tín dụng.
Việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Standard Chartered sẽ tiếp tục bị ngừng phục vụ đến khi
nào Quý khách còn ở Bắc Triều Tiên, Iran, Syria, Sudan hoặc Cuba. Quý khách có thể sử dụng lại
dịch vụ khi rời khỏi những nước này.

