Notification of Negative Interest Charge on Euro Deposits

Dear Valued Customer(s)
We note that you currently maintain Euro deposit balances in one or more accounts with Standard
Chartered Vietnam Limited (“SCBVL”).
As you may be aware, in mid 2014, the European Central Bank (“ECB”) announced a reduction in its
overnight deposit rate to below zero. The ECB deposit rate was further reduced in September 2014
to a negative 0.20% (p.a.).
.). These actions by ECB have resulted in a negative rate of return on Euro
deposits held by banks at the ECB.
SCB has thus far refrained from passing on negative interest rate charges to its clients who maintain
Euro deposit balances.
ecent review of the present situation, however, please be informed that SCB will be
Following SCB’s recent
charging negative interest rate charges of 0.30% (p.a.) on Euro deposit balances in your account(s)
with effect from 01 November 2015
If you have further queries regarding the new billing statement, please contact our Client Services
Group at +84 8 39 106 116 (HCMC) and +84 4 39 368 222 (HaNoi), or via email at
“straight2bank.vn@sc.com”

Yours sincerely,

Maxime de Guillebon
Head, Transaction Banking
Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
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Head Office
Unit 1810-1815, 18th Floor , Keangnam Hanoi Landmark Tower
Plot E6, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Commune, Tu Liem Distric , Hanoi
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Thông báo về Phí Lãi Suấtt Âm đối với tiền gừi đồng Euro

Kính gửi Quý Khách Hàng,
Chúng tôi thông báo rằng
ng Quý Khách Hàng hiện
hi nay đang duy trì số dư tiề
ền gửi đồng Euro trong một
hoặc nhiều hơn một tài khoản
n tại
t Ngân hàng TNHH Mộtt Thành Viên Standard Chartered Việt
Vi Nam
(“SCBVL”)
Như Quý Khách Hàng đã biết,
t, giữa
gi năm 2014, Ngân Hàng Trung Ương
ng Châu Âu (“ECB”) đã thông
báo về việc hạ lãi suất tiền gử
ửi xuống dưới 0. Vào tháng 9 năm 2014, lãi
ãi suất
su tiền gửi tại Ngân Hàng
Trung Ương Châu Âu đã hạ xuống
xu
mức âm 0.2% (một năm). Những động
ng thái này của
c Ngân Hàng
Trung Ương Châu Âu đã dẫn
n đến
đ tỷ suất lợi tức âm đối với tiền gửi đồng
ng Euro của
c các ngân hàng tại
Ngân Hàng Trung Ương
ng Châu Âu.
Vì vậy SCB đã cố gắng để không áp dụng
d
phí lãi suất âm vớii khách hàng đang
đ
duy trì số dư tiền gửi
đồng Euro.
n định
đ
về tình hình gần đây của
a SCB, xin thông báo tới
t Quý Khách Hàng
Tuy nhiên, theo những nhận
rằng SCB sẽ tính phí lãi suấtt âm 0.30% (một
(m năm) đối với số dư tiền gửii đồng
đ
Euro trong tài khoản
của Quý Khách Hàng , có hiệu
u lực
l từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.
Nếu Quý Khách Hàng có câu hỏi
h liên quan đến bảng thông báo giao dịch,
ch, xin vui lòng liên hệ
h Nhóm
Dịch Vụ Khách Hàng tạii +84 8 39 106 116 (TP.HCM) và +84 4 39 368 222 (Hà Nội),
N
hoặc qua địa chỉ
email “straight2bank.vn@sc.com
straight2bank.vn@sc.com”

Kính thư,

Maxime de Guillebon
Giám Đốcc Ngân Hàng Giao Dịch
D
TNHH Một Thành Viên Standard Chartered Việt
Vi Nam
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