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PAYMENTS & COLLECTIONS / THANH TOÁN
Cash Withdrawal via a partner bank/ Rút tiền mặt qua quầy của Ngân hàng đối tác

Transaction Type / 
Loại Giao Dịch

Paper/ Fax /
Lệnh Giấy/ Fax

Currency /
Loại Tiền Tệ

Cash Withdrawal via a partner bank / 
Rút tiền mặt qua quầy của Ngân hàng đối tác 15:00 114:00 1

VND
USD
EUR

ANZ Transactive
- Cash Asia

Outward Transfer / Chuyển Tiền Đi

Overseas Telegraphic Transfer / 
Chuyển tiền đi nước ngoài 15:0015:00

USD
EUR
AUD
JPY
SGD

Others / Khác

Domestic Telegraphic Transfer
(excluding payroll/bulk payment and tax payment) / 
Chuyển tiền đi trong nước (không bao gồm các thanh 
toán lương/thanh toán theo danh sách và trả thuế)

Low Value / Giá Trị Thấp
•  <=VND 500 million / <= 500 triệu VND

•  or equivalent in other foreign currency / 
   hoặc tương đương bằng ngoại tệ khác

High Value / Giá Trị Cao
•  > VND 500 million / > 500 triệu VND

•  or equivalent in other foreign currency/ 
   hoặc tương đương bằng ngoại tệ khác

15:0013:00

VND
USD
EUR
AUD

15:0014:00

VND
USD
EUR
AUD

Book Transfer within ANZ Vietnam / 
Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản tại ANZ Việt Nam

•  Same currency / Cùng loại tiền tệ

•  Cross currencies / Khác loại tiền tệ

16:3016:00All currencies /
Các loại tiền tệ

16:3016:00

USD
EUR
AUD
JPY
SGD

Tax payment / Thanh toán thuế 15:00VND 12:00

Payroll to accounts with other banks/ Bulk payments to 
accounts with other banks (in Vietnam) /
Thanh toán lương cho các tài khoản tại các ngân hàng khác / 
Thanh toán theo danh sách đến các tài khoản tại các ngân 
hàng khác (tại Việt Nam)

15:0013:002

VND
USD
EUR
AUD
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Inward Transfer / Nhận Tiền Chuyển Đến

Overseas inward transfer /
Chuyển tiền đến từ nước ngoài

N.A /
Không Áp Dụng16:00

VND
USD
EUR
AUD

Domestic inward transfer (through VCB) /
Chuyển tiền đến trong nước (qua VCB)

N.A /
Không Áp Dụng16:30

VND
USD
EUR
AUD

Domestic inward transfer (through CITAD) /
Chuyển tiền đến trong nước (qua CITAD)

N.A /
Không Áp Dụng17:00

VND
USD
EUR

Domestic inward transfer (other channels, e.g. paper advice) /
Chuyển tiền đến trong nước (qua các kênh khác, ví dụ như 
giấy báo có)

N.A /
Không Áp Dụng16:00VND

USD

Term Deposit / Tiền Gửi Có Kỳ Hạn

Term Deposit (Same day value) /
Tiền gửi có kỳ hạn (Giá trị trong ngày)

N.A /
Không Áp Dụng16:30VND

USD

ACCOUNTS / TÀI KHOẢN

CONTACT US / LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
For any inquiry concerning this Cut-off time Schedule, please contact your Relationship Manager or ANZ Customer Service at Toll Free Number 
1800 585838. / Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào có liên quan tới giờ nhận lệnh thanh toán này, vui lòng liên hệ Giám đốc Quan hệ Khách hàng 
hoặc bộ phận Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp qua số tổng đài miễn phí 1800 585838.
Note / Lưu ý: 
(1)  The above-mentioned cut-off time is subject to receipt of in order request ie. good order with sufficient account balance and supporting documents / Giờ nhận lệnh quy định trên đây áp 

dụng khi Ngân hàng nhận được chỉ thị thanh toán hợp lệ nghĩa là tài khoản thanh toán có đủ tiền cho giao dịch thanh toán và có các chứng từ đi kèm hợp lệ.
(2)  Payment instruction which is received before the cut-off time shall be processed on the same day and which is received after the cut-off time shall be processed on the next working day. 

Transaction with set of supporting documents with large number of pages (>50 pages) shall be attended on a best effort basis and processed upon the completion of supporting 
documents validation. Such transaction shall be exempted from above mentioned cut-off time / Chỉ thị thanh toán được nhận trước giờ quy định sẽ được thực hiện trong ngày, chỉ thị 
thanh toán được nhận sau giờ quy định sẽ được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo. Giao dịch với bộ chứng từ đi kèm có số lượng lớn (> 50 trang) sẽ được kiểm tra trên cơ sở nỗ lực tốt 
nhất và được thực hiện sau khi việc kiểm tra chứng từ hoàn tất. Giờ nhận lệnh quy định trên đây sẽ không áp dụng đối với những giao dịch như vậy.

(3)  Please contact your Relationship Managers to get information of foreign exchange (FX) rates for transaction which is related to the foreign exchange with amounts larger than USD100,000. / 
Đối với giao dịch liên quan tới ngoại hối có số tiền lớn hơn 100.000USD, vui lòng liên hệ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng để được báo tỷ giá ngoại hối.

(4)  Chú giải:
            1  process on the same day and the fund can be withdraw at the parner bank 's counter the next working day/ xử lý trong ngày và khách hàng có thể rút tiền tại quầy của Ngân hàng đối tác 

ngày làm việc tiếp theo
            2  process by next working day/ xử lý trước giờ đã ghi trong ngày làm việc tiếp theo
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