
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:

 

AUSTRALIA 

GLOBAL PAYMENTS AUSTRALIA 1 PTY LTD 

WESTPAC BANKING CORPORATION 

WORLDPAY PTY LIMITED 

CANADA 
GPC FINANCIAL CORPORATION 

THE TORONTO-DOMINION BANK 

CYPRUS 

CARDPAY LTD 

POWERCASH 21 LTD 

SAFECHARGE LIMITED 

HONG KONG, CHINA 
GLOBAL PAYMENTS ASIA-PACIFIC (HONG KONG) LIMITED 

WORLDPAY (HK) LIMITED 

MALAYSIA 

GLOBAL PAYMENTS CARD PROCESSING MALAYSIA SDN BHD 

MALAYAN BANKING BERHAD 

PUBLIC BANK BERHAD 

RUSSIAN FEDERATION 

CB PLATINA 

CREDIT UNION PAYMENT CENTER (LLC) 

GAZPROMBANK (JOINT-STOCK COMPANY) 

JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK 

JSC RUSSIAN STANDARD BANK 

JSCB MOSCOW INDUSTRIAL BANK 

TINKOFF BANK 



SINGAPORE 

DBS BANK LTD 

GLOBAL PAYMENTS ASIA PACIFIC (HONG KONG HOLDING)    

LIMITED 

MALAYAN BANKING BERHAD 

MAYBANK SINGAPORE LIMITED 

WORLDPAY PTE LTD 

UNITED KINGDOM 

GPUK LLP 

PAYSAFE FINANCIAL SERVICES LTD 

SUSPENDED - ONE STOP MONEY MANAGER LIMITED 

WORLDPAY (UK) LIMITED 

UNITED STATES OF AMERICA 

BMO HARRIS BANK NATIONAL ASSOCIATION 

CITIZENS BANK, NATIONAL ASSOCIATION 

WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION 

 

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. 

 

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

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

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

