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Dịch vụ nhận và chi trả kiều hối Western Union là dịch vụ chuyển tiền từ hơn 200 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới về Việt Nam.

Đối tượng và điều kiện:

-

Cá nhân người Việt Nam

-

Cá nhân người nước ngoài (cư trú, không cư trú)

Tiện ích:

+ Quý khách hàng nhận tiền không cần mở tài khoản tại ngân hàng.

+ Quý khách hàng có thể nhận được tiền tại các Chi nhánh và Trung tâm, Phòng giao dịch của
AJC nơi gần nhất trong vòng vài phút.

+ Giao dịch chuyển tiền không phải qua các ngân hàng trung gian nên không bị mất phí trung
gian.

+ Quý khách hàng nhận tiền sẽ được chi trả bằng tiền USD hoặc VNĐ tùy theo sự lựa chọn của
mình.

+ Quý khách hàng nhận tiền không phải trả thêm bất kỳ một khoản phí nào, không phải chịu
thuế thu nhập, không cần khai báo nguồn gốc tiền chuyển.
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Hướng dẫn thủ tục chuyền tiền từ nước ngoài về Việt Nam:

+ Quý khách hàng tới đại lý Western Union nơi gần nhất và điền thông tin vào “Phiếu chuyển
tiền” (“To send Money”).

+ Quý khách hàng chuyển “Phiếu chuyển tiền” đã điền đủ thông tin và số tiền gửi, phí chuyển
tiền cho nhân viên đại lý Western Union.

+ Nhân viên đại lý cập nhật dữ liệu vào hệ thống của Western Union, sau đó chuyển cho quý
khách hàng biên nhận và mã số chuyển tiền (MTCN) gồm 10 chữ số.

+ Quý khách hàng thông báo cho người nhận các thông tin cần thiết và MTCN. Khi đến nhận
tiền tại các Chi nhánh, Trung tâm, Phòng giao dịch của AJC quý khách hàng cần mang theo
Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Hướng dẫn thủ tục nhận tiền tại Việt Nam:

+ Quý khách nhận tiền đến Chi nhánh, Trung tâm hoặc Phòng giao dịch bất kỳ của AJC nơi
gần nhất mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Quý khách điền đầy đủ các thông tin và ký vào “Phiếu nhận tiền”.

+ Sau khi đối chiếu, xác nhận thông tin quý khách hàng cung cấp là đúng, quý khách hàng sẽ
nhận được tiền và giấy biên nhận.
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Liên hệ:

Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, kính mời quý khách liên hệ tới các Trung tâm,
Phòng giao dịch trực thuộc AJC nơi gần nhất.

3/3

