NOTICE ON NEW CEILING AMOUNT OF CASH TRANSACTIONS OVER COUNTER
EFFECTIVE FROM 30 DECEMBER 2020
THÔNG BÁO VỀ HẠN MỨC MỚI CHO GIAO DỊCH TIỀN MẶT TẠI QUẦY
HIỆU LỰC TỪ NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2020
Dear Valued Customer,
Kính gửi Quý Khách hàng,

MUFG Bank Ltd., Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch (“the Bank”) would like to express our
sincere thanks for your banking with us over the years.
Ngân hàng MUFG Bank Ltd., Chi nhánh TP Hà Nội và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (“Ngân hàng”) xin chân thành cảm
ơn Quý Khách đã sử dụng dịch vụ ngân hàng chúng tôi trong suốt những năm qua.

The Bank would like to inform you the New Ceiling Amount of Cash Transactions over counter from 30
December 2020 as follows:
Ngân hàng Chúng tôi xin trân trọng thông báo Hạn mức mới cho giao dịch tiền mặt tại quầy kể từ ngày 30 tháng 12
năm 2020 như sau:

In VND/Bằng tiền VND

Ceiling Amount/Hạn mức giao dịch
As-Is/Hiện tại
To-Be/Sau điều chỉnh
VND 500,000,000
VND 300,000,000

In USD/Bằng tiền USD

USD 20,000

USD 13,000

In JPY/Bằng tiền JPY

JPY 2,000,000

JPY 1,300,000

Cash in Currency/
Giao dịch tiền mặt

Accordingly, for each customer, the accumulated amount of cash transactions per day (including cash deposit
and cash withdrawal) for all currencies shall be up to the New Ceiling Amount.
Theo đó, đối với mỗi khách hàng, tổng giá trị các giao dịch bằng tiền mặt (bao gồm cả nộp tiền mặt và rút tiền mặt) cho
tất cả các loại tiền trong một ngày sẽ tối đa bằng Hạn mức giao dịch mới này.

Customer is encouraged to use bank’s transfer for transactions over the New Ceiling Amount since 30 Dec
2020. In case Customer still has any request for cash withdrawal and deposit with total amount per day
exceeding the New Ceiling Amount, please inform the Bank at least one working day in advance.
Khách hàng được khuyến khích sử dụng dịch vụ chuyển khoản ngân hàng đối với giao dịch trên Hạn mức mới từ ngày 30
tháng 12 năm 2020. Trong trường hợp Khách hàng vẫn có nhu cầu nộp tiền và rút tiền mặt vượt quá Hạn mức nói trên,
xin vui lòng thông báo trước cho Ngân hàng Chúng tôi ít nhất 1 ngày làm việc.

Should you have any inquiries, please contact the Bank for further information.
Xin Quý Khách vui lòng liên hệ với Ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.

Thank you for your cooperation and we look forward to your continued supports.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách Hàng và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách.

Yours Sincerely,
Trân trọng,

MUFG Bank Ltd., Hanoi Branch/ Ho Chi Minh City Branch
Ngân hàng MUFG Bank Ltd., Chi nhánh TP Hà Nội/Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

