
Phương Thức Thanh Toán
Chủ thẻ có thể thanh toán dư nợ tại bất kỳ chi nhánh
Sacombank hoặc bằng cách nộp tiền mặt tại ATM Sacombank
(các ATM có dịch vụ nộp tiền). Ngoài ra, chủ thẻ có thể thanh
toán bằng chuyển khoản từ bất kỳ ngân hàng nào theo nội
dung như sau:
Đơn vị thụ hưởng: <họ tên chủ thẻ>
Tài khoản: <số tài khoản thẻ>
Tại Ngân hàng: Sài Gòn Thương Tín – Trung Tâm Thẻ
Nội dung: <Họ tên chủ thẻ> thanh toán cho thẻ số <số tài khoản thẻ>
Để thuận tiện, hãy mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại
Sacombank và yêu cầu dịch vụ thanh toán tự động dư nợ thẻ
tín dụng. Bên cạnh đó, chủ thẻ có thể đăng ký dịch vụ Internet
Banking hoặc Sacombank M-Plus (dịch vụ ngân hàng trên điện
thoại di động) để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng mọi lúc mọi nơi.

Thôøi Haïn Thanh Toaùn
Thôøi haïn thanh toaùn ñöôïc ghi treân thoâng baùo giao dòch. Caàn
thanh toaùn tröôùc ngaøy ñeán haïn. Neáu haïn thanh toaùn rôi vaøo
ngaøy nghæ, ngaøy leã, vieäc thanh toaùn phaûi ñöôïc thöïc hieän tröôùc
ngaøy nghæ, nghæ leã.

Soá Tieàn Thanh Toaùn Toái Thieåu
Soá tieàn thanh toaùn toái thieåu laø soá tieàn phaûi ñöôïc chuû theû thanh
toaùn ñuùng hoaëc tröôùc haïn thanh toaùn ñeå traùnh bò phaït phí
chaäm thanh toaùn.

Taøi Khoaûn Quaù Haïn
Tröôøng hôïp chuû theû khoâng thanh toaùn ñuû soá tieàn thanh toaùn
toái thieåu ñuùng haïn, taøi khoaûn seõ ñöôïc xem nhö quaù haïn vaø
chuû theû phaûi chòu caùc khoaûn phí, laõi phaùt sinh theo thoûa thuaän
taïi Hôïp ñoàng söû duïng theû. Sacombank coù quyeàn truy ñoøi toaøn
boä dö nôï trong tröôøng hôïp chuû theû khoâng coù khaû naêng chi traû.

Maát Theû, Theû Bò Ñaùnh Caép
Tröôøng hôïp maát theû, hoaëc bò ñaùnh caép, quyù khaùch caàn thoâng
baùo ngay laäp töùc qua ñöôøng daây noùng 08. 3526 6060 ñeå khoùa
theû. Chuùng toâi seõ cung caáp theû môùi ñeå quyù khaùch coù theå tieáp
tuïc söû duïng.

CÁC HƯỚNG DẪN HỮU ÍCH DÀNH CHO THẺ TÍN DỤNG HELPFUL REMINDERS FOR YOUR CREDIT CARD

Paying Your Statement
Pay your credit card statement through any Sacombank
branch or at Sacombank ATMs servicing cash deposit.
Besides you may pay your credit card from any banks as
follows:
Beneficiary: <Cardholder name>
Account No.: <Card Account Number>
Receiver: Sacombank – Card Center
Content: Payment to Sacombank Credit Card
For convenience, please open current account at Sacombank
and request automatic credit card payment service.
Moreover, credit card payment can be made by fund transfer
anytime and anywhere through Sacombank Internet Banking
service or Sacombank M-Plus service (i.e. mobile banking).

Payment Due Date
Payment must be made on or before your due date to avoid
late payment fees. If your payment due date falls on a non-
banking day, you must settle the account on the last banking
day before your payment due date.

Minimum Payment
The minimum payment is the amount that must be paid on or
before the Payment Due Date to avoid late payment fee.

Delinquent Account
If the Minimum payment is not paid on or before the Payment
Due Date, your account shall be considered delinquent. You
shall be liable to pay the late payment fee, finance charge and
other charges as applicable. Sacombank reserves the right to
demand full payment in cases of default.

Lost or Stolen Card
For lost or stolen cards, please contact our 24-hour Customer
Service Hotline at 08. 3526 6060 immediately, so we can
block your card. We will then provide you with a replacement
card.

Thay Ñoåi Ñòa Chæ, Soá Ñieän Thoaïi Lieân Laïc
Khi coù thay ñoåi veà ñòa chæ hoaëc soá ñieän thoaïi, quyù khaùch vui
loøng thoâng baùo ngay cho chuùng toâi qua soá ñieän thoaïi 08. 3526
6060.

Change to Your Address and/ or Phone Details
Please notify us of any change in your billing address or
telephone number by calling our 24-hour Customer Service
Hotline at 08. 3526 6060.
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