ạn mức rút tiền mặt tạ

ước ngoài

thẻ Standard Chartered
Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn

gân hàng

tan ar

hart r

t am

gân hàng) ch nh ng nhu c u tà ch nh c a Quý khách.
Ngày 29/12/2017, Ngân Hàng Nhà Nước

t

am “

” đã ban hành Thông tư số 26/2017/TT-NHNN

sửa đổ , bổ sung một số đ ều c a hông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 c a hống Đốc Ngân Hàng
hà

ước V t Nam quy định về h ạt động thẻ ngân hàng. ạ

hông tư 26, quy định về hạn mức rút t ền

mặt bằng thẻ là như sau: “Đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại
tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 (ba mươi) triệu đồng Việt Nam trong một ngày.”
hằm tuân th quy định c a hông tư số 26 n
mức rút ng ạ t mặt tạ nước ng à , ố
ẻ ghi

/

ẻ

/

ươ

tr n, kể từ ngày 15/03/2018, Ngân Hàng sẽ áp ụng hạn
ươ

30 (

mươ ) r ệu VND/ ẻ/

ẻ ATM do Ngân hàng TNHH MTV S

r C

à đố vớ

r ere (V ệ N m) phát

hành.
ác hạn mức g a

ịch khác vẫn g

nguy n không thay đổ

Để được hỗ trợ, quý khách vui l ng l n h

rung âm tư vấn Khách àng 24/7 qua số (028) 3911 0000

h ặc (024) 3696 0000, h ặc đến bất kỳ h nhánh nà g n nhất c a Ngân Hàng.

Notification on overseas cash withdrawal limit applied for
Standard Chartered cards
Thank you for choosing Standard Chartered Ltd.

tnam “th Bank” f r y ur bank ng n

s.

On 29 December 2017, State Bank of Vietnam “ B ” issued Circular No. 26/2017/TT–NHNN in
amending; supplementing a number of clauses of Circular No. 19/2016/TT–NHNN dated 30 June 2016
issued by the Governor of SBV regarding bank cards operation. Under Circular 26, with respect to cash
w th rawal l m t by car , t pr v

s that “For foreign currency cash withdrawal limit in overseas, client is

entitled to a maximum cash withdrawal limit in foreign currency equivalent to VND 30 (thirty) million per
card per day.”
To comply with Circular No. 26, from March 15th 2018, the Bank will apply overseas foreign currency cash
withdrawal limits maximum VND 30 million/card/day for all Debit / Credit / ATM Cards issued by
Standard Chartered Ltd. (Vietnam).
Other transactional limits are kept unchanged
For any enquiries, please contact our Client Care Centre (24/7) at (028) 3911 0000 or (024) 3696 0000, or
visit you nearest bank branch.
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