Thông báo miễn phí chuyển tiền cho giao dịch ủng hộ công tác phòng, chống
COVID-19 và đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long

Kính gửi Quý khách,
Từ ngày 24 tháng 3 năm 2020, để hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 và đồng bào bị thiệt hại do hạn
hán, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi sẽ miễn phí chuyển tiền cho các giao
dịch chuyển tiền ủng hộ đến các tài khoản sau:
-

Tài khoản tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID- 19
▪ Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
▪ Số tài khoản: 1483201009159
▪ Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thủ đô
HOẶC
▪
▪
▪
▪

-

Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số tài khoản VND: 1261 000 1122 666
Số tài khoản USD: 1261 037 0000 666
Tên ngân hàng : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Ba Đình

Tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
▪ Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban cứu trợ Trung ương
▪ Số tài khoản: 001.1.00.1932418
▪ Tên ngân hàng: Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Quý khách vui lòng lưu ý:
- Đối với giao dịch chuyển tiền tại chi nhánh của Ngân hàng, phí chuyển tiền sẽ được miễn trừ trực tiếp.
- Đối với giao dịch chuyển tiền qua Ngân hàng trực tuyến/ Mobile banking, phí chuyển tiền sẽ được hoàn
lại theo tháng, và ghi có vào tài khoản Quý khách vào ngày 27 hàng tháng (hoặc ngày làm việc kế
tiếp).
Nếu Quý khách có bất kỳ thông tin nào cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng (24/7) theo
số (8424) 3696 0000 (Hà Nội) / (8428) 3911 0000 (TP. Hồ Chí Minh).
“Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cám ơn nghĩa cử cao đẹp của Quý khách”

Trân trọng,
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam),

