THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Thời gian triển khai: từ 01.01.2021 đến 31.03.2021

I.

Ưu đãi phí:

1. Đối tượng áp dụng:
Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) mới lần đầu giao dịch TKTT tại Sacombank
hoặc có TKTT không giao dịch thường xuyên quay trở lại giao dịch

2. Thời gian ưu đãi: đến hết 30/04/2021
3. Nội dung ưu đãi:
Loại phí

Miễn phí

a. Phí định kỳ (Đối với các KH quay trở lại giao dịch được xóa nợ phí trước đó)
Quản lý tài khoản
Ebanking (phí duy trì dịch vụ tối đa 2 user, phí xác thực qua SMS
OTP tối đa 1 user)
SMS báo giao dịch tự động (tối đa 2 thuê bao)

✓
✓
✓

b. Phí giao dịch IB/MB
Chi lương
Nộp thuế trực tuyến (Kênh eBanking, Cổng thông tin Tổng cục thuế,
Tổng cục Hải quan)
Chuyển khoản trong/ngoài hệ thống

✓
✓
✓

c. Phí tại quầy
Chuyển tiền cùng hệ thống (*)

✓

Chuyển tiền ngoài hệ thống (**)

✓

(*) Ngoại trừ phí nộp tiền mặt chuyển tiền đi cho người thụ hưởng nhận bẳng CMND/Hộ chiếu/Căn
cước công dân tại Sacombank
(**) Ngoại trừ phí nộp tiền mặt chuyển đến ngân hàng khác

II.

Ưu đãi thẻ doanh nghiệp:

1. Đối tượng áp dụng:
KHDN mới mở thẻ tín dụng/Thẻ thanh toán Doanh nghiệp thuộc 1 trong 2 đối tượng
sau:
-

KHDN mới lần đầu giao dịch tại Sacombank

-

KHDN có TKTT không giao dịch thường xuyên quay trở lại giao dịch

2. Nội dung ưu đãi:
Miễn phí thường niên năm đầu tiên (Tối đa 02 Thẻ Tín dụng và 02 Thẻ Thanh toán
mở mới/doanh nghiệp)

III.

Chọn số tài khoản theo yêu cầu:

1. Đối tượng áp dụng:
KHDN mới lần đầu giao dịch TKTT tại Sacombank và đáp ứng các mức số dư BQ
TKTT trong thời gian tối thiểu 03 tháng kể từ ngày mở TKTT:
-

TKTT có 1 đến 4 chữ số theo yêu cầu: 20,000,000 đồng/tháng

-

TKTT có 5 đến 6 chữ số theo yêu cầu: 50,000,000 đồng/tháng

2. Nội dung ưu đãi:
Miễn phí chọn số tài khoản thanh toán khi mở mới (Tối đa 01 TKTT VND và 01
TKTT ngoại tệ/KH)

IV.

Dịch vụ chi lương:

1. Đối tượng áp dụng:
KHDN chi lương mới và KH đã ngưng giao dịch chi lương trong năm 2020 có tài
khoản nhận lương mở tại Sacombank

2. Nội dung ưu đãi:
Loại phí
Chi lương tại quầy và trên IB
Quản lý tài khoản
Ebanking

Miễn phí

✓
(Tối đa 03 năm)

✓
(02 kỳ đầu tiên)

Duy trì dịch vụ

✓

Chuyển khoản trong hệ thống

✓

Chuyển khoản ngoài hệ thống

Giảm 20%

