Ho Chi Minh City, 08th April 2020
Re : OL 2094 & 2186 - Free of transfer fee for transactions supporting for Covid-19
prevention
Kính gửi quý khách hàng,
Dear Valued Customer,
Nhằm thực hiện theo tinh thần của công văn số 2094/NHNN-TT ngày 24/03/2020 của Ngân
hàng nhà nước VN về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hạn
hán xâm nhập mặn qua tài khoản ngân hàng và công văn số 2186/NHNN-TT ngày 27/03/2020
của Ngân hàng nhà nước VN về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID19, Ngân hàng BNP Paribas Việt Nam xin thông báo tới quý khách hàng như sau:
In order to comply with the dispatch of Official Letter No. 2094 / NHNN-TT dated March 24,
2020 of the State Bank of Vietnam on the free transfer to support the prevention of COVID-19
pandemic and the term of saline intrusion through bank accounts and Official Letter No. 2186
/ NHNN-TT dated March 27, 2020 of the State Bank of Vietnam on the free transfer to support
the prevention of COVID-19, BNP Paribas Vietnam would like to inform our customers as
follows:
1/ Miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền ủng hộ tới các số tài khoản tiếp nhận hỗ trợ của
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, cụ thể:
All transfers to the below accounts of Vietnam Fatherland Front Central Committee are free
of charge, specifically:
-

Tài khoản tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19:
Account receiving support for COVID-19 pandemic prevention:

Tên tài khoản (Account name): Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số tài khoản (Account number): 1483201009159
Ngân hàng hưởng (Beneficiary bank): Nông nghiệp & PTNT Việt Nam Chi nhánh Thủ đô
Số tài khoản VND (A/c number in VND): 1261 000 1122 666
Số tài khoản USD (A/c number in USD): 1261 037 0000 666
Ngân hàng hưởng (Beneficiary bank): BIDV Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
-

Tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại
Đồng bằng sông Cửu long:
Accounts receiving support for compatriots damaged by drought, saline intrusion in
the Mekong Delta:

1

Tên tài khoản (Account name): Mặt trận tổ quốc Việt Nam – Ban cứu trợ Trung ương
Số tài khoản (Account number): 001.100.193.2418
Ngân hàng hưởng (Beneficiary bank): Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2/ Do các giao dịch thu phí sẽ được hệ thống xử lý tự động, Ngân hàng BNP Paribas Việt Nam
kính mong sự hỗ trợ từ phía quý khách hàng bằng cách chủ động thông báo đến chúng tôi
mỗi khi có phát sinh giao dịch tới những tổ chức nêu trên để Ngân hàng kịp thời hoàn lại phí
vào tài khoản của quý khách hàng.
As the fee collection transactions will be automatically processed by the system, BNP Paribas
Vietnam expects the support from you by proactively notifying us whenever transactions are
made to the above-mentioned names so that our bank can promptly refund the fee to your
account.
Quý khách hàng có thể thông báo đến chúng tôi chi tiết của giao dịch ủng hộ và ngày thực
hiện giao dịch bằng cách email tới địa chỉ hcmc_ops@asia.bnpparibas.com (đối với khách
hàng của chi nhánh Hồ Chí Minh) hoặc hn_operations@asia.bnpparibas.com (đối với khách
hàng của chi nhánh Hà Nội).
Please notify us of the transaction details and transaction date by emailing to our email
address hcmc_ops@asia.bnpparibas.com (for clients of Ho Chi Minh City branch) or
hn_operations@asia.bnpparibas.com (for clients of Ha Noi branch).
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của quý khách hàng.
We sincerely thank you for support and cooperation.
Trân trọng,
Yours faithfully,
Ngân hàng BNP Paribas Việt Nam.
BNP Paribas Viet Nam.
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