
NHẬN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI VỚI THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ 

VIETCOMBANK VISA 

Dịch vụ nhận tiền qua thẻ Visa đầu tiên tại Việt Nam  

Với Dịch vụ chuyển tiền nhanh do Vietcombank kết hợp với Visa cung cấp, người thân, bạn bè của bạn 

từ nước ngoài có thể chuyển tiền cho bạn nhanh chóng và thuận tiện dù họ và bạn ở cách nhau cả nửa 

vòng trái đất. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một chiếc thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa và tiền sẽ 

được chuyển về tài khoản thẻ của bạn chỉ trong vài phút. 

1. Lợi ích của dịch vụ: 

  Nhận tiền chỉ trong vài phút, 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. 

  Nhận tiền hoàn toàn miễn phí 

  Không cần tới ngân hàng để nhận tiền, tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản thẻ ghi nợ quốc tế 

Vietcombank Visa của người nhận.  

  Sử dụng ngay tiền nhận được qua thẻ để chi tiêu, rút tiền tại tại bất cứ nơi nào chấp nhận thẻ Visa. 

2. Hướng dẫn sử dụng:  

  Chỉ cần cung cấp số thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa cho người chuyển tiền 

  Nhận tiền vào tài khoản VND kết nối với thẻ 

  Hạn mức chuyển tiền tối đa: 2.500 USD* 

  Người chuyển tiền có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh của Visa tại hơn 100 tổ chức tài 

chính tại 20 quốc gia trên toàn thể giới với các kênh chuyển tiền đa dạng: qua thẻ Visa, qua Internet 

banking, qua ATM hay thậm chí là qua điện thoại 

  Người chuyển tiền hiện có thể sử dụng Dịch vụ chuyển tiền nhanh của Visa tại các ngân hàng sau: 

Tại Canada Toronto Dominion Bank (online banking) 

Tại Trung Quốc ICBC Bank (online banking) 

Tại Singapore DBS (Mobile banking/online banking) 

Maybank (Mobile banking/online banking) 

Singapore Post (chi nhánh và các kiốt tự động) 

Tại Đài Loan Taishin Bank (Online banking và ATM) 

Tại Nga Qiwi Bank (Online banking và kiốt tự động) 



Alfa Bank (Online banking) 

Russian Standard Bank (Online banking) 

Gazprom Bank (Online banking) 

Tại Ukraine CB Privat Bank (Online banking) 

Tại Kazakhstan Halyk Bank (Online banking) 

Thông tin về danh sách các ngân hàng cung cấp Dịch vụ chuyển tiền nhanh có thể thay đổi tùy theo quy định của Visa. 

(*) Tùy vào Quy định phòng chống rửa tiền tại mỗi quốc gia, ngân hàng chuyển tiền có thể có những 

quy định khác. 

 

Nhân dịp ra mắt dịch vụ, Vietcombank xin gửi tới Quý khách hàng ưu đãi hấp dẫn: 

 

 Thời gian triển khai: Từ 16/06/2014 đến 16/09/2014 

 Nội dung chương trình:  

Tặng 100.000 VNĐ cho chủ thẻ có giao dịch nhận tiền từ nước ngoài giá trị từ 10.000.000 

VNĐ trở lên. 

 

Chi tiết điều kiện và điều khoản của chương trình vui lòng tham khảo tại www.vietcombank.com.vn hoặc Trung 

tâm DVKH 24/7 của Vietcombank 1900.54.54.13 hoặc các điểm giao dịch trên toàn quốc. 

http://www.vietcombank.com.vn/

