
HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN TỪ HÀN QUỐC QUA 
KOOKMIN BANK 

 

I. Thông tin cung cấp chuyển tiền tại Kookmin Bank: 
 
Người gửi tiền có thể đến các điểm giao dịch của Kookmin Bank tại Hàn Quốc, 
cung cấp các thông tin sau: 
- Beneficiary Name  : (Điền tên của người nhận tiền tại OceanBank) 
- ID number   : (Điền số hộ chiếu / Chứng minh thư / Thẻ căn cước công dân 
            còn hiệu lực của người nhận tiền) 

- Contact Address  : (Điền địa chỉ liên hệ của người nhận tiền) 
- Telephone number : (Điền số điện thoại của người nhận tiền) 
- Beneficiary Bank  : OceanBank 
- Swift Code  : OJBAVNVX 

 
II. Chuyển tiền qua máy ATM 

 
 Đặc điểm và cách thức chuyển tiền:  
- Thời gian giao dịch : Từ 3h sáng đến 23h đêm (Giờ Hàn Quốc) 
- Hạn mức chuyển tiền : Một lần chuyển tiền: tương đương USD 5,000  
       Một ngày chuyển tiền: tương đương  KRW 30,000,000 

       Một năm chuyển tiền: tương đương USD 50,000 
- Giấy tờ cần thiết  : Hộ chiếu 
 Tiện ích: 
- Nộp đơn xin sử dụng dịch vụ và đăng ký các thông tin cần thiết của người nhận tiền tại 

điểm giao dịch của Kookmin Bank (đăng ký 1 lần duy nhất). 
- Người chuyển tiền có thể đăng ký tối đa 5 người nhận tiền. 
- Người chuyển tiền có thể chuyển tiền bất cứ lúc nào tại các máy ATM của Kookmin Bank 

gần nhất. 
 

III. Chuyển tiền qua dịch vụ Wise remittance service: 
 
 Đặc điểm và cách thức chuyển tiền: 
- Chuyển tiền tự động với số tiền và chu kỳ gửi tiền mà khách hàng đăng ký trước 
- Giấy tờ cần thiết: Hộ chiếu, Sao kê tài khoản. 
 Tiện ích: 
- Người chuyển tiền đến chi nhánh Kookmin Bank gần nhất để đăng ký một lần duy nhất số 

tiền và chu kỳ chuyển tiền định kỳ cùng thông tin chi tiết về người nhận tiền và tên ngân 
hàng nhận là OceanBank. 


