
 

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN MẶT TẠI ATM SACOMBANK 
 

Giới thiệu dịch vụ nộp tiền mặt tại ATM 

 Đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ: Chủ thẻ Sacombank có nhu cầu nộp tiền vào thẻ 

hoặc tài khoản trong hệ thống Sacombank. 

 Quy định về Tiền nộp 

o Loại tiền nộp: Việt Nam Đồng, loại Polymer từ 50.000 VND trở lên 

o Số tờ nộp tối đa: 60 tờ/ lần 

o ATM không nhận tiền có nếp gấp, cũ, rách 

 Loại thẻ nộp tiền 

o Thẻ tín dụng 

o Thẻ ghi nợ Thẻ trả trước 

 Loại thẻ/tài khoản thụ hưởng 

o Tài khoản tiền gửi thanh toán 

o Tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn 

o Thẻ tín dụng 

o Thẻ ghi nợ 

o Thẻ trả trước 

 

 

Hướng dẫn thao tác nộp tiền tại ATM 

 Đưa thẻ vào ATM, chọn Giao dịch khác sau đó chọn Nộp tiền mặt 

 Chọn loại tài khoản để nộp tiền và xác nhận phí dịch vụ 

 Đặt tiền vào khe nộp tiền, xác nhận số tiền đã nộp và thông tin thụ hưởng 

 Nhận biên lai nộp tiền sau đó nhận lại thẻ 

Lưu ý:  

 Quý khách có thể nộp tiền cho chính thẻ đang thực hiện giao dịch tại ATM hoặc bất kỳ thẻ/tài 

khoản khác trong hệ thống Sacombank. 

 Số tiền nộp (sau khi trừ phí) sẽ được chuyển vào thẻ/tài khoản thụ hưởng ngay khi giao dịch 

nộp tiền được thực hiện thành công. 

 

Danh sách ATM Sacombank triển khai dịch vụ nộp tiền 

Mã ATM Vị trí ATM 

1686 Chi nhánh Sài Gòn, 177-179-181 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM  

1059 Chi nhánh Tân Bình, 224 Lê Văn Sỹ, P. 1, Q.Tân Bình, TP.HCM 

1216 
Sở giao dịch, 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q. 3, TP.HCM 

1217 

1672 Chi nhánh Bình Tây, 59-61-63-65 Hậu Giang, P. 2, Q. 6, TP.HCM 

1072 Phòng giao dịch Cộng Hòa, Tòa nhà Etown2, Cộng Hòa, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM 

1023 Chi nhánh Hưng Đạo, 99A Nguyễn Văn Cừ, P2, Q.5 

1098 Chi nhánh Quận 4, 55-57 Hoàng Diệu, Q.4, TP.HCM 
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