Kính gửi Quý khách,
Chúng tôi xin kính chúc Quý khách và gia đình luôn bình an và mạnh khỏe. Trước sự lây lan
của virus COVID-19, chúng tôi muốn cập nhật cho Quý khách về các biện pháp mà Ngân hàng
Standard Chartered đang thực hiện tại thời điểm này.
Chúng tôi đã tiến hành thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho Quý khách và các
đồng nghiệp của chúng tôi, những người luôn hết lòng hỗ trợ Quý khách, đồng thời cũng đảm
bảo ổn định cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời điểm này. Ngân hàng đã có
kế hoạch chi tiết trong trường hợp đại dịch bùng phát. Chúng tôi cam kết sẽ làm mọi thứ trong
khả năng để dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn.
Vì nhiều Quý khách sẽ làm việc tại nhà, nên chúng tôi muốn nhân cơ hội này giới thiệu về
những ứng dụng kỹ thuật số của ngân hàng nhằm hỗ trợ Quý khách sử dụng dịch vụ một cách
thuận tiện và an toàn.

Trong trường hợp Quý khách quên tên tài khoản và mật khẩu, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.
Để xem hướng dẫn sử dụng I-Banking, vui lòng tham khảo tại đây.
Trong trường hợp Quý khách muốn giao dịch trực tiếp tại chi nhánh, hãy an tâm rằng ngân
hàng đã tiến hành những biện pháp phòng chống cần thiết. Ngân hàng luôn thực hiện các biện
pháp khử trùng thường xuyên, cung cấp nước rửa tay, đồng thời đảm bảo vệ sinh trong khu
vực ATM trong khi vẫn đảm bảo tất cả các dịch vụ của ngân hàng không bị gián đoạn.
Ngân hàng đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh và sẽ tiếp tục cập nhật đến Quý khách.
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách cần biết thêm thông tin. Chúng tôi cam kết sẽ luôn hỗ
trợ Quý khách tối đa trong bất kỳ trường hợp nào.
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