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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình: Gói ưu đãi lên đến 70% phí chuyển tiền quốc tế USD dành cho khách 

hàng doanh nghiệp. 

2. Thời gian khuyến mại: Đến 31/12/2021 và/hoặc thay đổi theo thông báo của 

Kienlongbank.. 

3. Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp có đăng ký gói ưu đãi. 

4. Sản phẩm áp dụng: Giao dịch chuyển tiền quốc tế đi và đến thông qua hệ thống Swift. 

5. Phạm vi: Toàn hệ thống Kienlongbank. 

6. Ngoại tệ áp dụng: Đô la Mỹ (USD). 

7. Ưu đãi:  

TT Gói dịch vụ 

Tỷ lệ giảm Phí 

dịch vụ chuyển 

tiền quốc tế (%) 

Phí quản lý 

gói dịch vụ 

(VND/tháng) 

Số lượng giao dịch USD tối 

thiểu/tháng sẽ được hoàn 

phí quản lý gói dịch vụ 

1 TTUSD30 30 100.000 2 

2 TTUSD40 40 200.000 4 

3 TTUSD50 50 300.000 6 

4 TTUSD60 60 500.000 10 

5 TTUSD70 70 600.000 12 

Trong đó:  

 Gói dịch vụ: Bao gồm 5 gói dịch vụ chuyển tiền để khách hàng lựa chọn; 

 Thời hạn gói dịch vụ: một năm (12 tháng) tính từ thời điểm khách hàng đăng ký thành 

công gói dịch vụ; 

 Tỳ lệ giảm phí dịch vụ chuyển tiền (%): là tỷ lệ giảm phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế và 

không giảm thấp hơn mức tối thiểu; 

 Phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế: bao gồm phí dịch vụ chuyển tiền đi bằng điện & Phí 

dịch vụ nhận tiền chuyển đến bằng điện Swift và được quy định tại biểu phí hiện hành của 

Kienlongbank;  

 Phí quản lý gói dịch vụ (VND/tháng): là phí thu mỗi tháng tương ứng với từng gói dịch 

vụ.  

 Thời điểm thu phí: mỗi tháng, vào ngày đăng ký gói dịch vụ thành công. 

 Số lượng giao dịch USD tối thiểu/tháng sẽ được hoàn phí gói dịch vụ: là số lượng giao 

dịch chuyển tiền quốc tế USD thực tế tối thiểu phát sinh trong từng tháng. Nếu đủ số lượng 

giao dịch tối thiểu/tháng, khách hàng sẽ được hoàn phí quản lý gói dịch vụ của tháng đó.  


