
   

 

 

 

 

 

Thông Báo Thay Đổi Hạn Mức Giao Dịch Trên Ngân Hàng Trực Tuyến 

 

Kính gửi Quý khách hàng, 

 

Để tuân thủ thông tư 31/2015/TT-NHNN của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered 

Việt Nam (SCBVL) trân trọng thông báo về việc thay đổi hạn mức chuyển khoản của một số giao dịch trên Ngân hàng trực 

tuyến. Hạn mức mới sẽ có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2016 và được áp dụng như sau: 

 

Chuyển khoản nước ngoài 

 
Hạn mức tối đa mỗi ngày 

(VND) 

Hạn mức tối đa mỗi giao 

dịch (VND) 

Hạn mức mặc định mỗi ngày  

(VND) 

 Hạn mức hiện tại Hạn mức mới Hạn mức hiện tại Hạn mức mới Hạn mức hiện tại Hạn mức mới 

Khách hàng 

ưu tiên 
1,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 495,000,000 200,000,000 200,000,000 

Khách hàng 

khác 
500,000,000 500,000,000 300,000,000 300,000,000 50,000,000 50,000,000 

 

Chuyển khoản trong nước 

 
Hạn mức tối đa mỗi ngày 

(VND) 

Hạn mức tối đa mỗi giao 

dịch (VND) 

Hạn mức mặc định mỗi 

ngày  (VND) 

 Hạn mức hiện tại Hạn mức mới Hạn mức hiện tại Hạn mức mới Hạn mức hiện tại Hạn mức mới 

Khách hàng 

ưu tiên 
1,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 495,000,000 200,000,000 200,000,000 

Khách hàng 

khác 
500,000,000 500,000,000 300,000,000 300,000,000 50,000,000 50,000,000 

 

Chuyển khoản nội bộ (khác chủ tài khoản) 

 
Hạn mức tối đa mỗi ngày 

(VND) 

Hạn mức tối đa mỗi giao 

dịch (VND) 

Hạn mức mặc định mỗi 

ngày  (VND) 

 Hạn mức hiện tại Hạn mức mới Hạn mức hiện tại Hạn mức mới Hạn mức hiện tại Hạn mức mới 

Khách hàng 

ưu tiên 
1,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 495,000,000 400,000,000 400,000,000 

Khách hàng 

khác 
500,000,000 500,000,000 300,000,000 300,000,000 50,000,000 50,000,000 
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Chuyển khoản nội bộ (đồng chủ tài khoản) 

 

 
Hạn mức tối đa mỗi ngày 

(VND) 

Hạn mức tối đa mỗi giao dịch 

(VND) 

Hạn mức mặc định mỗi 

ngày  (VND) 

 Hạn mức hiện tại Hạn mức mới Hạn mức hiện tại Hạn mức mới Hạn mức hiện tại Hạn mức mới 

Khách hàng 

ưu tiên 
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 495,000,000 400,000,000 400,000,000 

Khách hàng 

khác 
500,000,000 500,000,000 500,000,000 495,000,000 50,000,000 50,000,000 

 

 Hạn mức là Việt Nam đồng tương đương đối với giao dịch ngoại tệ  

 Hạn mức mặc định mỗi ngày được cài đặt sẵn cho người sử dụng mới. Quý khách có thể tăng lên hạn mức tối đa mỗi 

ngày 

 

Nếu Quý khách có bất kì thắc mắc nào về sự thay đổi này, vui lòng gửi thư điện tử đến địa chỉ Contact.SCB@sc.com hoặc 

liên hệ số điện thoại của Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng: 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh: (84 8) 3911 0000 

 Hà Nội                         : (84 4) 3696 0000 

 

Hoặc Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo số: 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh: (84 8) 73000730 

 Hà Nội                         : (84 4) 73000730 

 

Chúng tôi trân trọng những góp ý của Quý khách và mong muốn phục vụ Quý khách tốt hơn.  

 

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam – Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng 
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