【Chú ý】Về việchạn chế số lần chuyển tiền và số tiền chuyển
Thành thật cám ơn quý khách đã luôn sử dụng Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Seven Bank.
Theo các quy tắctuân thủcủa công ty chúng tôi hay Western Union và khác,sẽ có các hạn chế chuyển tiền
như sau.
【Quy tắcchuyển tiền】
1.Đối với chuyển tiền sang Philippines,số tiền chuyển tối đa 1 lần là 500,000yen.
2. Đối với chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trung Quốc,sẽ được hạn chế số tiền chuyển như sau.
●Số tiền tương đương với 50.000 nhân dân tệcho mỗi lần
●Tổng cộng số tiền tương đương với 80.000 nhân dân tệchomột ngày(※)

※Tổng số tiền chuyển cho cùng 1 tài khoản người nhận bao gồm cả số tiền được chuyển từ dịch vụ khác
●Số tiền tương đương với 15.000đô la Mỹ cho 30 ngày
3. Hạn chế số tiền chuyển trong 1 ngày đối với các quốc gia nhận bên dưới.
（Xin hãy lưu ý rằng không thể chuyển số tiền vượt quá số tiền hạn chế trong 1 ngày khi chuyển cho nhiều người ở cùng
một quốc gia）

【Số tiền hạn chế là 500,000yen】
Nga

Ukraina

Thổ Nhĩ Kỳ

Ba Lan

Moldova

Singapore

Pháp

Colombia

Tanzania

Togo

Mozambique

Uganda

【Số tiền hạn chế là 300,000yen】
Ai Cập

Madagascar

Trung Phi

Nam Phi

【Số tiền hạn chế là 200,000yen】
Cameroon

Gabon

【Số tiền hạn chế là 100,000yen】
Kenya

Liberia

Ghana

Nigeria

Congo

Cộng hòa Dân chủ

Burkina Faso

Mali

Ethiopia

Bénin

Congo
Senegal

Republic of Cote
d'Ivoire

4. Xin lưu ý rằng sẽ có giới hạn về số lần chuyển tiền.
Thành thật xin lỗi và mong quý khách thông cảm.
Mọi chi tiết,xin liên hệ
■Tổng đài（tiếng Việt）
Ngày thường： 10：00～20：00
Chủ Nhật：

10：00～17：00

※ Nghỉ thứ Bảy , ngày lễ và từ ngày 1/1～1/3
0120-750-858

