
Lợi ích tài chính toàn diện
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Giải pháp tài chính 
thông minh và ưu đãi 

dành cho doanh nghiệp



Tài khoản thanh toán UOB BIZ-TRANSACT

Nhận tiền trong nước và ngoài nước

(Tài khoản thanh toán giúp tiết kiệm tối đa chi phí cho doanh nghiệp)

Dịch vụ nộp tiền/thu hộ tiền mặt tại toàn bộ hệ thống ngân hàng đối tác Vietinbank

Phát hành thẻ ATM Doanh nghiệp

Chuyển tiền thanh toán nội địa:

Chuyển tiền thanh toán nước ngoài:

• Chuyển tiền thường:
 - Miễn phí với số tiền chuyển dưới 500 triệu đồng
 - Phí tối đa chỉ 200.000 VNĐ/giao dịch thanh toán nội địa với số tiền   
 chuyển trên 500 triệu đồng

• Chuyển tiền nhanh 24/7: Miễn phí

- Phí chuyển tiền tối đa: 1.000.000 VNĐ/giao dịch

Hỗ trợ kết nối giao thương, đầu tư nước ngoài tại các quốc gia có chi nhánh, văn phòng đại diện của UOB 

Ngoại hối
(Quản lý các rủi ro về ngoại hối)

Hợp đồng giao ngay Hợp đồng kỳ hạn

• Tỷ giá cạnh tranh
• Miễn phí chuyển tiền quốc tế với các giao dịch lớn
• Hợp đồng giao ngay có ngày thanh toán trong vòng 

2 ngày làm việc sau ngày giao dịch
• Hữu ích cho các giao dịch được tiến hành trong 

thời gian ngắn

• Phương thức giao dịch đơn giản giúp khách hàng 
phòng tránh những rủi ro trong  giao dịch

• Tỷ giá giao dịch xác định cho các giao dịch trong 
tương lai

• Công cụ dự báo hoàn hảo cho việc kiểm soát dòng 
tiền và hoạch định ngân sách

Tiền gửi có kỳ hạn

Lãi suất tiền gửi cạnh tranh Tiền gửi an toàn tại
Ngân hàng được xếp hạng tín nhiệm AA1 

bởi Moody’s, và xếp hạng AA- bởi 
Standard & Poor’s



Tài trợ thương mại
(Kinh doanh xuyên biên giới thật dễ dàng)

Dịch vụ

Sản phẩm

• Giảm 50% biểu phí thanh toán quốc tế, bảo lãnh ngân hàng

• Tư vấn và hướng dẫn miễn phí cách thực hiện và lập bộ chứng từ nhằm hạn chế 
tối đa rủi ro trong thanh toán và tiết kiệm chi phí

• Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng

Dịch vụ nhập khẩu

Dịch vụ xuất khẩu

Thư tín dụng

Thư tín dụng nhập khẩu đảm bảo nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ các điều khoản và điều kiện trước 
khi doanh nghiệp tiến hành thanh toán, nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong đàm phán khi áp 
dụng phương thức thanh toán được ngân hàng bảo lãnh và được sử dụng để cải thiện dòng tiền.

Xác nhận Thư tín dụng (LC) xuất khẩu

Doanh nghiệp hoàn toàn an tâm nhờ được đảm bảo cho phương thức thanh toán xác nhận Thư tín 
dụng và giúp giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

Chiết khấu chứng từ xuất khẩu

Doanh nghiệp sẽ nhận được thanh toán ngay khi xuất trình bộ chứng từ gửi hàng dưới phương thức 
Tín dụng thư. Dịch vụ này giúp cải thiện dòng vốn của doanh nghiệp và giảm thiểu rủi ro không 
thanh toán.

Bảo lãnh ngân hàng

Phát hành các bảo lãnh đa dạng như: bảo lãnh ứng trước, thanh toán, nhận hàng, dự thầu…giúp cho 
doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với hợp đồng, tiết kiệm được khoản vay vốn đáng kể, có thêm 
nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động và doanh nghiệp chỉ phải trả một khoản phí tương đối 
thấp so với lãi suất khi vay vốn.



Lợi ích tài chính
dành cho chủ doanh nghiệp



Điều khoản và Điều kiện áp dụng.
Các ưu đãi về y tế, giao dục, du lịch sẽ tùy thuộc vào chương trình của các đối tác của Ngân hàng tùy từng thời điểm

Miễn phí chuyển tiền 
trong nước

Miễn phí dịch vụ thuê 
két sắt

Hỗ trợ vay mua nhà Phí chuyển tiền quốc tế:
900.000 VND/ lần,

không giới hạn
số tiền chuyển

Đặc quyền y tế

Sử dụng dịch vụ hỗ trợ về y tế đặc biệt của đối tác của Ngân hàng - Bệnh viện Parkway Singapore:

• Giới thiệu bác sĩ chuyên khoa phù hợp
• Sắp xếp lịch khám và hỗ trợ thủ tục nhập viện nhanh chóng
• Hỗ trợ thu xếp các dịch vụ y tế như cấp cứu khẩn cấp, thủ tục di chuyển, chỗ ở, đi lại và   
 phiên dịch ngôn ngữ
• Giảm đến 40% gói khám sức khỏe tổng quát cho chủ doanh nghiệp và người thân

Đặc quyền giáo dục

Sử dụng dịch vụ của các trung tâm tư vấn giáo dục hàng đầu là đối tác của
Ngân hàng
• Giảm giá cho các chuyến tham quan và học tập
• Thiết kế riêng các chuyến du lịch theo nhóm đến các trường đại học nổi tiếng trên thế giới

Đặc quyền du lịch

Sử dụng dịch vụ của các đại lý du lịch uy tín hàng đầu là đối tác của Ngân hàng:

• Trải nghiệm dịch vụ du lịch chọn lọc hàng đầu
• Ưu đãi khi đặt phòng khách sạn và vé máy bay

Quyền lợi dành riêng cho chủ doanh nghiệp

Tiền gửi có kỳ hạn

Lãi suất tiền gửi cạnh tranh Tiền gửi an toàn tại
Ngân hàng được xếp hạng tín nhiệm AA1 

bởi Moody’s, và xếp hạng AA- bởi 
Standard & Poor’s



United Overseas Bank Limited (UOB) là một trong những ngân 
hàng hàng đầu ở châu Á có mạng lưới toàn cầu với hơn 500 văn 
phòng tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á Thái Bình Dương, 
châu Âu và Bắc Mỹ. Từ năm 1935, bên cạnh việc tăng trưởng tự 
thân, UOB cũng phát triển nhờ một loạt các thương vụ sáp nhập 
chiến lược. UOB hiện được các tổ chức định mức tín nhiệm quốc 
tế đánh giá sánh ngang với nhiều ngân hàng hàng đầu thế giới: AA1 
bởi Moody’s và AA- bởi Standard & Poor’s và Fitch. 

Ở châu Á, ngoài trụ sở chính tại Singapore, ngân hàng cũng có 
mạng lưới chi nhánh rộng khắp ở Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, 
Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Phòng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tòa nhà Central Plaza, tầng 1, 
17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline:
Email:

1800 599 921
UOBV.BB@UOBgroup.com

(Miễn cước 7h - 19h)
www.uob.com.vn/business
Quét mã QR hoặc truy cập vào website của 
chúng tôi để biết thêm thông tin




