
 

Ngày hiệu lực: 01/11/2021 

Thời Gian Giao Dịch Thanh Toán  
(Dành Cho Khách Hàng Tổ Chức) 

Sản phẩm Kênh nộp lệnh Ngày làm lệnh 
Giờ ngưng 
nhận lệnh 

Ghi chú 

Thanh toán nội địa 

– Lệnh lẻ 

Chuyển khoản nội bộ 

trong UOB(*) 

Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 
21g30 

 

Tất cả các lệnh 

chuyển tiền nộp lên 

ngân hàng sau Giờ 

ngưng nhận lệnh 

sẽ được thực hiện 

vào ngày làm việc 

tiếp theo. 

Chuyển khoản qua 

ngân hàng khác(Thông 

thường) – lệnh làm qua 

BIBplus 

Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 
15g00 

Chuyển khoản qua 

ngân hàng khác – 

Lệnh giấy 

Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 
14g00 

Chuyển khoản qua 

ngân hàng khác – 

NAPAS Fastfund 247 

Cả tuần 24/7 

Thanh toán quốc tế 

– Lệnh lẻ 
Thanh toán quốc tế 

Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 
15g00  

Thanh toán theo Lô/ 

Thanh toán lương 

Chuyển khoản qua 

ngân hàng khác 

Thanh toán quốc tế 

Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 
15g00  

Dừng/ Hủy lệnh 

chuyển tiền 
Tất cả các sản phẩm 

Trước ngày 

ghi có 
  

Hủy lệnh chuyển 

tiền định kỳ 
Tất cả các sản phẩm 

Trước ngày 

ghi có 
  

 

Ghi chú:  

 Thời gian giao dịch thanh toán nêu trên chỉ áp dụng khi có đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

o Khách hàng điền đầy đủ thông tin lệnh chuyển tiền trên đơn yêu cầu theo mẫu của ngân hàng; 

o Khách hàng cung cấp đầy đủ chứng từ giao dịch lệnh theo yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ quy 

định pháp luật (nếu có); 

o Khách hàng có đủ tiền trong tài khoản để thực hiện lệnh thanh toán. 

 Vào 03 ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng, thời gian nhận lệnh thanh toán sẽ được điều chỉnh kết 

thúc sớm hơn 01 giờ so với thời gian nhận lệnh của ngày làm việc bình thường. 

 Giờ giao dịch thanh toán có thể được điều chỉnh thay đổi tùy theo từng thời điểm. 

 (*)Các khoản thanh toán từ Tài khoản đặc biệt hoặc chuyển từ các tài khoản khác loại tiền tệ sẽ nộp sau 

15g00 sẽ được Ngân hàng kiểm tra và xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. 


