TP Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 7 năm 2021

V/v: Miễn phí chuyển tiền ủng hộ quỹ vắc-xin phòng Covid-19
Kính gửi: Quý khách hàng,
Theo công văn số 3895 ngày 01/06/2021 và 4028 ngày 08/06/2021 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam gửi
Các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ quỹ vắc-xin
phòng Covid 19, Ngân hàng BNP Paribas CN TP HCM VN và CN Hà Nội (Ngân hàng BNP Paribas) xin thông
báo tới quý khách hàng như sau:
1/ Kể từ ngày 8/6/2021 cho tới thời điểm ngừng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, Ngân hàng BNP
Paribas áp dụng việc miễn phí chuyển tiền tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc-xin
phòng Covid-19, cụ thể như sau:
a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:
Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.
Số hiệu tài khoản:
VND: 3761.0.9098866.91999
USD: 3761.0.9098869.91999
EUR: 3761.0.9098786.91999
b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Hà Nội:
Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.
Số hiệu tài khoản:
VND: 21110009116868
USD: 21110371116868
EUR: 21110142996868
c) Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch:
Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.
Số tài khoản:
VND: 2019002019
USD: 2019662019
EUR: 2019882019
d) Tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM (HDBank)
Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.
Số tài khoản:
VND: 686868
USD: 686868
EUR: 686868

e) Tài khoản Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
khác theo thông báo của Bộ tài chính.

2/ Do các giao dịch thu phí sẽ được hệ thống xử lý tự động, Ngân hàng BNP Paribas 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 số tài khoản nêu trên để Ngân hàng kịp thời hoàn lại phí vào tài khoản của quý khách hàng.
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 CN TP Hồ Chí Minh)
hoặc hn_operations@asia.bnpparibas.com (đối với khách hàng của CN Hà Nội).
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của quý khách hàng.

Trân trọng,

Ngân hàng BNP Paribas CN TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Ngân hàng BNP Paribas CN Hà Nội.

>> in English in the next page.

Ho Chi Minh City, 7th July 2021

Re: Fee waiver for donation transfer to Covid 19 vaccine fund
Dear Valued Customer,
According to Official Letter No. 3895 dated June 1, 2021 and 4028 dated June 8, 2021 of the State Bank of
Vietnam sent to credit institutions and foreign bank branches, regarding the fee waiver for donation
transfer to Covid 19 Vaccine fund, BNP Paribas HCMC Branch Vietnam and Hanoi branch (BNP Paribas)
would like to inform our customers as follows:
1/ From June 8, 2021 until the end of supporting for the Covid-19 Vaccine Fund, BNP Paribas will waive
the transfer fee for the transactions to the account numbers that receive donations for the Covid-19
Vaccine Fund, specifically as follows:
a) At the State Treasury Head Office:
Account name: Quy vac-xin phong Covid-19.
Account number:
VND: 3761.0.9098866.91999
USD: 3761.0.9098869.91999
EUR: 3761.0.9098786.91999
b) At Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Hanoi Branch:
Account name: Quy vac-xin phong Covid-19.
Account number:
VND: 21110009116868
USD: 21110371116868
EUR: 21110142996868
c) At Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Branch of Transaction Office:
Account name: Quy vac-xin phong Covid-19.
Account number:
VND: 2019002019
USD: 2019662019
EUR: 2019882019
d) At Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank)
Account name: Quy vac-xin phong Covid-19.
Account number:
VND: 686868

USD: 686868
EUR: 686868
e) Accounts of the Covid-19 Vaccine Fund at other credit institutions and foreign bank branches as notified
by the Ministry of Finance.
2/ As the fee collection will be automatically processed by the system, BNP Paribas expects the support
from you by proactively notifying us whenever transactions are made to the above-mentioned account
numbers so that our bank can promptly refund the fee to your account.
Please notify us of the transaction details and value 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 Hanoi Branch).
We sincerely thank you for your support and cooperation.
Yours faithfully,
BNP Paribas Ho Chi Minh City Branch Vietnam
BNP Paribas Ha Noi Branch.

