
 

 

Thông báo quan trọng 

1/10/2021 

 

【Quang trọng】Thay đổi một số chức năng quản lý chuyển tiền của ứng dụng chuyển tiền quốc tế.  

 

 

Thay đổi một số chức năng quản lý chuyển tiền của ứng dụng chuyển tiền quốc tế（gọi là 

"ứng dụng này" từ dưới）từ ngày 18 tháng 10 năm 2021（thứ Hai）theo bên dưới. 

 

（１）Từ ngày 18 tháng 10 năm 2021（thứ Hai）sẽ có thể tải hóa đơn chuyển tiền của dịch 

vụ chuyển tiền quốc tế Seven Bank Western Union. 

※Quý khách cần nâng cấp phiên bản mới nhất của ứng dụng khi muốn sử dụng chức năng 

này. 

※Hóa đơn chuyển tiền của dịch vụ chuyển tiền quốc tế Seven Bank Western Union tải về 

từ ứng dụng này là từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Không thể lấy hóa đơn từ trước ngày 31 

tháng 12 năm 2020 từ ứng dụng này. 

※Không thể tích hợp dữ liệu hóa đơn của dịch vụ chuyển tiền quốc tế Seven Bank with BDO 

Unibank. Cần tải dữ liệu của từng dịch vụ. 

 

（２）Từ ngày 17 tháng 10 năm 2021（Chủ Nhật）sẽ không thể sử dụng chức năng chụp 

ảnh hóa đơn ATM để quản lý lịch sử chuyển tiền của ứng dụng này nữa. 

※Quý khách vẫn có thể tiếp tục sử dụng  hóa đơn ATM đã chụp đến hết ngày 17 tháng 10 

năm 2021（Chủ Nhật） để quản lý lịch sử chuyển tiền từ ngày 18 tháng 10 năm 2021（thứ 

Hai） 

※Không thể sử dụng chức năng chụo ảnh hóa đơn ATM hay quản lý kịch sử chuyển tiền 

đều không thể sử dụng khi tải ứng dụng mới （bao gồm tải lại sau khi xóa）. 

 

Từ ngày 18 tháng 10 năm 2021（thứ Hai）, quý khách có thể lấy hóa đơn chuyển tiền miễn 

phí một cách đơn giản từ ứng dụng này qua mục "Xác nhận lịch sử chuyển tiền của 1 năm". 

 

Mong quý khách sẽ luôn tiếp tục ủng hộ và sử dụng dịch vụ sau này. 

 

Hết 


