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HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN 

TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM 

Người nhận tiền tại Việt Nam cung cấp cho người chuyển tiền tại nước ngoài một trong 4 

thông tin sau đây:  

Mẫu 1: Áp dụng chuyển tiền về Viêt Nam bằng đồng USD 

(*)Bank name (ngân hàng thụ hưởng): KIEN LONG COMMERICAL JOINT STOCK BANK 

(*)Swift Code: KLBKVNVX 

Correspondence bank (ngân hàng đại lý): HABIB AMERICAN BANK NEW YORK, NY US 

Swift code: HANYUS33 

(*)Beneficiary name (Họ và tên người thụ hưởng): …………………………………………… 

(*)Beneficiary address, tel number (địa chỉ, số điên thoại): ………………………………….. 

(*)Account number (số tài khoản người thụ hường tại Kienlongbank): ……………………... 

Mẫu 2: Áp dụng chuyển tiền về Việt Nam bằng đồng EUR 

(*)Bank name (ngân hàng thụ hưởng): KIEN LONG COMMERICAL JOINT STOCK BANK 

(*)Swift Code: KLBKVNVX 

Correspondence bank (ngân hàng đại lý): BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT 

Swift code: BHFBDEFF 

(*)Beneficiary name (Họ và tên người thụ hưởng): …………………………………………… 

(*)Beneficiary address, tel number (địa chỉ, số điên thoại): ………………………………….. 

(*)Account number (số tài khoản người thụ hường tại Kienlongbank): ……………………... 

Mẫu 3: Áp dụng cho chuyển tiền về Việt Nam bằng đồng SGD 

(*)Bank name (ngân hàng thụ hưởng): KIEN LONG COMMERICAL JOINT STOCK BANK 

(*)Swift Code: KLBKVNVX 

Correspondence bank (ngân hàng đại lý): HABIB AMERICAN BANK NEW YORK, NY US 

Swift code: HANYUS33 

(*)Beneficiary name (Họ và tên người thụ hưởng): …………………………………………… 

(*)Beneficiary address, tel number (địa chỉ, số điên thoại): ………………………………….. 

(*)Account number (số tài khoản người thụ hường tại Kienlongbank): ……………………... 
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Mẫu 4: Áp dụng cho chuyển tiền về bằng 

USD/EUR/GBP/HKD/CHF/JPY/AUD/CAD/SGD 

(*)Bank name (ngân hàng thụ hưởng): KIEN LONG COMMERICAL JOINT STOCK BANK 

(*)Swift Code: KLBKVNVX 

Correspondence bank (ngân hàng đại lý): JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR 

FOREIGN TRADE OF VIETNAM 

Swift code: BFTVVNVX 

(*)Beneficiary name (Họ và tên người thụ hưởng): …………………………………………… 

(*)Beneficiary address, tel number (địa chỉ, số điên thoại): ………………………………….. 

(*)Account number (số tài khoản người thụ hường tại Kienlongbank): ……………………... 

Lưu ý:  

 (*) Các thông tin bắt buộc (Mandatory) 

 Khi chuyển tiền từ nước ngoài về trên Ebank, người chuyển tiền vui lòng điền đầy đủ 

các trường bắt buộc (*). Nếu Ebank không thể chọn Kienlongbank, vui lòng chọn Ngân 

hàng đại lý – Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Vietnam - 

BFTVVNVX và ghi chú vào nội dung chuyển tiền thông tin Ben’s Bank: KLBKVNVX  

(For Ebank Funds tranfer, the remiter fill in all mandatory fields (*). If you can not find 

Kienlongbank (KLBKVNVX), please choose our correspondent bank – Joint Stock 

Commercial Bank For Foreign Trade of Vietnam – BFTVVNVX and fill Ben’s Bank: 

KLBKVNVX in narrative/transfer information field) 

 


