PUBLIC

THÔNG BÁO TẠM THỜI ĐÓNG CỬA CHI NHÁNH QUẬN 7
Kính gửi Quý Khách hàng,
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) xin thông báo về việc tạm thời
đóng cửa Chi nhánh Quận 7 (bao gồm tạm ngưng hoạt động của Két an toàn) kể từ ngày
02/08/2021 cho đến khi có thông báo mới để đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch Covid19.
Trong thời gian này, Quý khách có thể thực hiện giao dịch tiền mặt và các yêu cầu dịch vụ khác tại
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
-

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

-

Giờ giao dịch: 8:30 - 16:00 giờ

Để nộp tiền thanh toán thẻ tín dụng, Quý khách có thể thực hiện qua kênh thanh toán Payoo.
Chúng tôi khuyến khích Quý khách sử dụng Dịch vụ ngân hàng trực tuyến 24/7 và các máy rút,
nộp tiền ATM để thực hiện giao dịch, kiểm tra số dư và các dịch vụ khác.
Để được hỗ trợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn khách hàng số +84 3911 0000.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm về sự bất tiện này.
Trân trọng,
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) – Chi nhánh Quận 7

PUBLIC

DISTRICT 7 BRANCH TEMPORARILY CLOSING NOTICE
Dear Valued Clients,
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited would like to announce that from 02/08/2021, our
District 7 Branch will be temporarily closed until further notice (including the suspension of Safe
Deposit Locker operation) to ensure the safety of Covid-19 pandemic prevention.
During this time, your cash transactions and other service requests could be performed at Ho Chi
Minh Branch:
-

Address: Saigon Trade Centre, 37 Ton Duc Thang street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi
Minh City

-

Opening hours: 8:30 - 16:00

For credit card payment, you can make payment via Payoo channel. We encourage you to use our
24/7 Online Banking and ATMs to make transactions, check balances and other services.
For further assistance, please contact Client Care Centre at +84 3911 0000.
We apologize for this inconvenience.
Sincerely,
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited – District 7 branch

