Notification on bank account statement
Thông báo về sao kê tài khoản giao dịch

Dear Valued Clients,
Kính gửi Quý khách hàng,
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited (“the Bank”) would like to thank you for banking with us.
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“Ngân Hàng”) xin chân thành cảm ơn Quý
khách đã sử dụng dịch vụ của Ngân hàng trong thời gian qua.

The Bank would like to remind that in addition to account statements that are being provided via online banking,
the statement can now be requested via Client Care Center or at our branches.
Ngân Hàng xin thông báo: bên cạnh sao kê tài khoản giao dịch được cung cấp thông qua ngân hàng trực tuyến,
Quý khách có thể yêu cầu sao kê tài khoản qua Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng hoặc tại các chi nhánh của
Ngân Hàng.

Should you have any enquiries, please do not hesitate to contact our 24/7 Client Care Centre (24/7) at the
following contact information or visit any of our nearest Branches for support.
Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc, vui lòng liên hệ Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng (24/7) theo thông tin liên
lạc dưới đây hoặc liên hệ bất kỳ Chi Nhánh nào gần nhất của Ngân Hàng với Quý khách để được hỗ trợ.
•

24/7 Client Care Centre/ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 24/7:
-

Personal Clients: (84-28) 39110000 (Ho Chi Minh), (84-24) 36960000 (Hanoi)
Khách hàng Cá nhân: (84-28) 39110000 (TP Hồ Chí Minh), (84-24) 36960000 (Hà Nội)

-

Priority Clients: 19006999, or (84-28) 73000787 if you are overseas
Khách hàng Ưu tiên: 19006999, hoặc (84-28) 73000787 nếu Quý khách đang ở nước ngoài
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