PUBLIC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢM PHÍ ÁP DỤNG CHO DỊCH VỤ THANH TOÁN
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Cảm ơn Quý Khách đã lựa chọn dịch vụ của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
(“Ngân Hàng”).
Thực hiện yêu cầu của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam theo Công văn số 9499/NHNN-TT ngày 30/12/2020,
Ngân Hàng xin thông báo về việc giảm phí áp dụng cho dịch vụ thanh toán của Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp
và Định Chế Tài Chính như sau:
THỰC HIỆN VIỆC GIẢM PHÍ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC
1) Mức giảm:
- Giảm 1.000 VND / giao dịch cho giao dịch chuyển tiền trong nước bằng VND giá trị thấp
- Giảm 50.000 VND/ giao dịch cho giao dịch chuyển tiền trong nước bằng VND giá trị cao
2) Loại giao dịch được áp dụng mức giảm:
Các giao dịch thanh toán trong nước bằng VND (bao gồm cả thanh toán giá trị thấp và giá trị cao) được áp dụng
mức phí theo Biểu phí chuẩn cập nhật trên Trang chủ của Ngân hàng tại https://www.sc.com/vn/corporateinstitutional/vn/ theo từng thời điểm.
3) Phương thức giảm phí:
- Đối với giao dịch chuyển tiền trong nước bằng VND giá trị thấp: mức giảm sẽ được cấn trừ trực tiếp theo từng
giao dịch thực hiện trong tháng.
- Đối với giao dịch chuyển tiền trong nước bằng VND giá trị cao: mức giảm sẽ được cấn trừ theo từng giao dịch
và sẽ được thể hiện trong bảng kê chi tiết của tháng kế tiếp
4) Thời hạn áp dụng: từ 01/01/2021 đến 30/06/2021
Nếu Quý Khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thông báo này, vui lòng liên hệ nhân viên dịch vụ
khách hàng số +84 28 3910 6116 tại Hồ Chí Minh và số +84 24 3936 8222 tại Hà Nội.
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PUBLIC

NOTIFICATION ON REMITTANCE FEE REDUCTION

Dear Valued Customer,

Thank you for choosing Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited (the “Bank”).
To implement requirements of OD 9499/NHNN-TT dated 30 December 2020 issued by State Bank of Vietnam,
we would like to notify you of our new scheme on remittance fee reduction applicable to our Corporate,
Commercial and Institutional Banking customers as follows:
REDUCTION ON REMITTANCE FEE FOR DOMESTIC PAYMENT INSTRUCTIONS
1) Reduction on remittance fee:
-

A fee reduction of VND1,000/transaction for low value domestic payment instruction in VND
A fee reduction of VND50,000/transaction for high value domestic payment instruction in VND

2) Type of transaction eligible for fee reduction:
Domestic payment instructions in VND (both low value and high value remittances) whose related remittance
charge follows the Bank’s Standard Pricing as published in the Bank’s official website at
https://www.sc.com/vn/corporate-institutional/en/ from time to time.
3) Implementation process on the reduction:
-

For low value domestic payment instruction in VND: Remittance fee reduction shall be reflected on your
monthly billing statement.

-

For high value domestic payment instruction in VND: Remittance fee reduction shall be rebated on
monthly basis and will be reflected on the following month billing statement.

4) Implementation Period: from 01 January 2021 to 30 June 2021
For further clarifications, you may contact our Client Services Group at +84 28 3910 6116 in Ho Chi Minh City and
+84 24 3936 8222 in Hanoi.
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