
Phương thức thanh toán
thẻ tín dụng Sacombank dễ dàng7 7Easy ways to pay

your Sacombank Credit card

Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ số tài khoản thẻ của mình 
cho quá trình xác nhận thanh toán

Trong hệ thống Sacombank
Thanh toán tự động: Đăng ký với Sacombank tài khoản của 
bạn để chỉ định thanh toán hàng tháng

InternetBanking: Đăng ký và đăng nhập dịch vụ InternetBanking 
tại www.e-sacombank.com.vn 

mobileBanking mPlus: Đăng ký và tải ứng dụng mPlus vào điện 
thoại di động

Tại ATM và Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank: Nộp tiền 
mặt hoặc chuyển khoản 

Ngoài hệ thống Sacombank
Từ các ngân hàng trong nước: Nộp tiền mặt/Chuyển khoản tại 
các điểm giao dịch hoặc qua kênh Ngân Hàng Trực Tuyến 
(Internet Banking) với nội dung:
Đơn vị thụ hưởng: <họ tên chủ thẻ>
Tài khoản: <số tài khoản thẻ>
Tại Ngân hàng: Sài Gòn Thương Tín - Hội sở (Trung Tâm Thẻ)

Chuyển tiền liên ngân hàng qua hệ thống Smartlink 
(TienPhong Bank, Eximbank, ACB, Agribank, Vietinbank)

Từ ngân hàng nước ngoài: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản 
với nội dung:
Receiver: Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
Swift Code: SGTTVNVX
Beneficiary: <họ tên chủ thẻ>
Card Account Number: <số tài khoản thẻ>
Content: <họ tên chủ thẻ> payment for card account number 
<số tài khoản thẻ>

Please provide full card account number for verification during 
payment

Within Sacombank
Auto Payment service: Register your current account with 
Sacombank to authorize a monthly auto direct debit

InternetBanking: Register and log onto InternetBanking service  
www.e-sacombank.com.vn 

mobileBanking mPlus: Register and install mPlus application 
to your mobile

At Sacombank ATM/branch: Cash deposit or Fund transfer 

Outside Sacombank
From local banks: Cash deposit/Fund transfer at any 
transaction points or via Internet Banking as follows:
Beneficiary: <cardholder name>
Account number: <card account number>
Receiver: Sacombank - Card Center

Inter-bank fund transfer via Smartlink (TienPhong Bank, 
Eximbank, ACB, Agribank, Vietinbank)

From overseas banks: Cash deposit/Fund transfer as follows:
Receiver: Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
Swift Code: SGTTVNVX
Beneficiary: <cardholder name>
Card Number: <card account number>
Content: <cardholder name> payment for card number <card 
account number>
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