
 
8th March 2018 
Ngày 08 tháng 03 năm 2018 

 
NOTICE 

THÔNG BÁO 
 

Re: Loan disbursement method and same day processing cut-off time for payment instruction 
Về: Phương thức giải ngân vốn cho vay và giờ thanh toán giao dịch trong ngày 

 
Dear Valued Clients,  
Thưa 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”) chân thành cảm ơn Quý khách 
đã sử dụng dịch vụ của Ngân hàng! 
 
We would like to notify you of Circular 21/2017/TT-NHNN dated 29/12/2017 by the State Bank of Vietnam 
governing loan disbursement methods applied by credit institutions, foreign bank branches to customers 
(hereinafter called “Circular 21”) that takes effect on 02nd April 2018. This Circular replaces Circular 09/2012/TT-
NHNN dated 10/04/2012 stipulating the usage of payment means to disburse loans by credit institutions, foreign 
bank branches to customers. 
Ngân hàng xin trân trọng thông báo đến Quý khách về Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/217 của Ngân 
hàng nhà nước  quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài đối với khách hàng (sau đây gọi là “Thông tư 21”) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2018. 
Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2012/TT-NHNN ngày 10/04/2012 quy định về việc sử dụng các phương 
tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước đối với khách 
hàng. 
 
We also would like to inform that the Bank’s internal policy and procedures have been formed in line with Circular 
21. Our current same day processing cut-off time for payment instruction is as per below table: 
Ngân hàng cũng xin thông báo Quy định nội bộ của Ngân hàng về phương thức giải ngân vốn cho vay được xây 
dựng phù hợp với Thông tư 21. Giờ giao dịch thanh toán trong ngày của ngân hàng chúng tôi hiện nay được quy 
định như sau:  
 

Payment type 

Loại giao dịch 

Cut-off time (As of 8th March 2018) 

Giờ chấp nhận giao dịch (Tại thời điểm 8/3/2018) 

Domestic 

Thanh toán trong nước 

13:00 (Paper-based/ Lệnh giấy) 

14:00 PAYROLL/ Thanh toán trả lương (S2B/ Lệnh điện tử)  

15:00 OTHERS/ Thanh toán khác (S2B/ Lệnh điện tử) 

Cross-border 

Thanh toán quốc tế 

15:00 (USD/EUR/GBP) (Paper-based/ Lệnh giấy) 

15:30 (USD/EUR/GBP) (S2B/ Lệnh điện tử) 

Internal transfer 

Thanh toán nội bộ 

Paper-based/ Lệnh giấy: 
- 15:30 (cross currency/ có chuyển đổi ngoại tệ) 
- 16:30 (same currency/ không chuyển đổi ngoại tệ) 

24/7 hours (S2B VND currency/ Lệnh điện tử tiền đồng) 

15:30 (S2B cross currency/ Lệnh điện tử có chuyển đổi ngoại tệ) 

 
* Note/ Lưu ý: 
 

 The above cut-off time is applied provided that sufficient fund and supporting document (if required) 
are in place with payment instruction/ Giờ thanh toán giao dịch trong ngày được áp dụng với điều 
kiện số tiền sẵn có đủ để thực hiện lệnh và chứng từ thanh toán hợp lệ vào thời điểm gửi lệnh; 
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 The above cut-off time is subject to change from time to time by the Bank and will be available upon 
request/ Giờ giao dịch thanh toán trong ngày có thể được điều chỉnh bởi Ngân hàng tại từng thời 
điểm và sẽ được cung cấp theo yêu cầu của Quý khách. 

 
 
If you have any questions about this notice, please contact your Relationship Manager for support.  
Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thông báo này, vui lòng liên hệ với Giám đốc Quan hệ 
Khách hàng của Quý khách để được hỗ trợ. 
 
 
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited  
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) 
 
 
 














