PUBLIC

Thông báo hướng dẫn chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 tại
Việt Nam miễn phí tại ngân hàng MTV Standard Chartered
Kính gửi Quý khách,
Để hỗ trợ, khuyến khích nhân dân cả nước cùng chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng
Covid-19 và thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể theo công văn số
3895/NHNN-TT, 4028/NHNN-TT chúng tôi thực hiện miễn phí chuyển tiền nhanh liên
ngân hàng 24/7 cho các giao dịch chuyển tiền ủng hộ đến các tài khoản tiếp nhận ủng
hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 với thông tin như sau:
▪

Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

▪

Số tài khoản VND: 21110009116868

▪

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh
Hà Nội

HOẶC
▪

Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

▪

Số tài khoản VND: 2019002019

▪

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở
giao dịch

HOẶC
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▪

Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

▪

Số tài khoản VND: 686868

▪

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank)

Để tiến hành chuyển tiền ủng hộ, Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:
1. Đăng nhập vào tài khoản Ngân hàng Trực Tuyến hoặc ứng dụng SC Mobile
2. Ở thanh điều khiển, chọn “Chuyển khoản” – “Chuyển khoản trong nước 24/7”
3. Ở màn hình “Hình thức chuyển khoản”, chọn “Chuyển khoản nhanh 24/7”
4. Chọn tài khoản nguồn
5. Chọn / Tạo người thụ hưởng tại ngân hàng khác trong nước
5.1. Trường hợp người thụ hưởng đã được lưu: Quý khách chọn Người thụ hưởng tại mục
“Danh sách yêu thích” hoặc “Người thụ hưởng khác” và thực hiện tiếp Bước 6
5.2. Trường hợp Người thụ hưởng chưa được lưu: Quý khách chọn “Chuyển khoản cho
người thụ hưởng mới” và thực hiện theo các bước sau:
❖

Chọn hình thức chuyển khoản (Chuyển khoản một lần hoặc Lưu người thụ
hưởng và chuyển khoản)
▪

Chuyển khoản một lần
➢ Nhập tên tài khoản người thụ hưởng
➢ Nhập số tài khoản người thụ hưởng
➢ Chọn Ngân hàng thụ hưởng

▪

Lưu người thụ hưởng và chuyển khoản
➢ Chuyển khoản đến số tài khoản/ số thẻ
➢ Nhập số tài khoản người thụ hưởng
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➢ Nhập địa chỉ người thụ hưởng
➢ Chọn quốc gia/ nơi cư trú & địa chỉ của người thụ hưởng
➢ Chọn ngân hàng và chi nhánh ngân hàng thụ hưởng trong danh
sách các ngân hàng trong nước
6. Nhập thông tin chuyển tiền
6.1. Nhập số tiền thanh toán
6.2.

Nhập nội dung thanh toán “ung ho quy vac xin phong Covid 19”

6.3.

Chọn vào ô đồng ý với các điều kiện và điều khoản.

6.4.

Nhấn “Tiếp tục” để xác nhận chuyển tiền

7. Kiểm tra thông tin chuyển khoản, nhấn “Chuyển khoản” để tiếp tục, hoặc chọn
để không tiếp tục giao dịch và trở về màn hình trước.
8. Khi Quý Khách chọn “Chuyển khoản” ở bước 7, nhập mã OTP hoặc mã pin SC Mobile Key
để hoàn tất giao dịch.
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).

Ngoài mục đích chuyển tiền được nêu ở trên, Quý khách có thể tiếp tục tận hưởng ưu đãi
miễn phí chuyển tiền nhanh 24/7 đến các ngân hàng trong nước, không giới hạn thời
gian cho đến khi có thông báo mới về biểu phí của chúng tôi.
Trân trọng,
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
P1810-P1815, Keangnam Hanoi landmark, E6, Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
sc.com/vn

PUBLIC

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
P1810-P1815, Keangnam Hanoi landmark, E6, Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
sc.com/vn

