
HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN VỀ TỪ NƯỚC NGOÀI  
INWARD REMITTANCE INSTRUCTION  

(Có hiệu lực từ ngày / Effective date: 17/11/2021) 
 
 

I. Đối với giao dịch chuyển tiền về tài khoản của người hưởng mở tại OceanBank 
For transferring to Account maintained with OceanBank 

Thông tin cần cung cấp cho người chuyển tiền ở nước ngoài 
Information provided to Remitter 

 

Beneficiary Name  (Fill in Account name at OceanBank)1 
Tên người hưởng   (Điền tên tài khoản của KH tại OceanBank)1 

Beneficiary Account Number (Fill in Account number at OceanBank)2 
Số tài khoản người hưởng  (Điền số tài khoản của KH tại OceanBank)2 

Beneficiary Bank   Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank 
NH người hưởng 

Swift Code/ Mã NH  OJBAVNVX 

Name and SWIFT code of  (Fill in the name and SWIFT code of correspondent banks of 
Correspondent Bank (*)  currency remitted as per attached payment instruction 
Tên và Mã NH đại lý của  (Điền Tên và Mã SWIFT của NH đại lý tương ứng với loại 
OceanBank   ngoại tệ chuyển về) 
 

 
(*)  Việc cung cấp thêm thông tin NH đại lý là tùy chọn – không bắt buộc tuy nhiên sẽ giúp tiết kiệm thời gian 

và chi phí chuyển tiền về. Vui lòng liên hệ với điểm giao dịch gần nhất của OceanBank hoặc liên hệ 
hotline: 1800 58 88 15 để được hướng dẫn chi tiết / Providing information of OceanBank’s correspondent 
bank(s) is optional but it helps saving cost and time for beneficiary and remitter. Please contact 
OceanBank’s nearest (sub) branches or hotline 1800 58 88 15 for further instruction.   

                                                

1Điền đúng thứ tự tên theo tên tài khoản đã đăng ký tại OceanBank/ Fill in the name order as the registered account name at OceanBank 
 
2Nếu loại tiền chuyển về khác với loại tiền của tài khoản đã đăng ký, OceanBank sẽ tự động chuyển đổi theo tỷ giá tại thời điểm ghi có/If the remitted 
currency is different from the registered account currency, OceanBank will convert automatically according to the exchange rate at the time of 
crediting. 
 



II. Đối với giao dịch chuyển tiền về cho người hưởng nhận tiền bằng giấy tờ tùy thân tại OceanBank 
For receiving cash by ID at OceanBank 

Thông tin cần cung cấp cho người chuyển tiền ở nước ngoài 
Information provided to Remitter 
 

Beneficiary Name  (Fill in receiver’s name as stated in ID) 3 
Tên người hưởng   (Điền tên của người nhận tiền như được ghi trên Giấy tờ tùy thân)3 

ID number   (Fill in number of valid Passport/ID card) 
Số giấy tờ tùy thân  (Điền số hộ chiếu / Chứng minh thư / Thẻ căn cước công dân 

còn hiệu lực của người nhận tiền) 

Contact Address   (Fill in Address of Receiver in Vietnam) 
Địa chỉ liên hệ   (Điền địa chỉ liên hệ của người nhận tiền tại Việt Nam) 

Telephone number  (Fill in telephone number of receiver in Vietnam) 
Số điện thoại liên hệ  (Điền số điện thoại của người nhận tiền tại Việt Nam) 

Beneficiary Bank   Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank 
NH người hưởng  

Swift Code/ Mã NH  OJBAVNVX 

Name and SWIFT code of (Fill in the name and SWIFT code of correspondent banks of 
Correspondent Bank (*)  currencyremitted as per attached payment instruction) 
Tên và Mã NH đại lý của   (Điền Tên và Mã SWIFT của NH đại lý tương ứng với loại 
OceanBank:   ngoại tệ chuyển về) 
 

 
(*)  Việc cung cấp thêm thông tin NH đại lý là tùy chọn – không bắt buộc tuy nhiên sẽ giúp tiết kiệm thời gian 

và chi phí chuyển tiền về. Vui lòng liên hệ với điểm giao dịch gần nhất của OceanBank hoặc liên hệ 
hotline: 1800 58 88 15 để được hướng dẫn chi tiết / Providing information of OceanBank’s correspondent 
bank(s) is optional but it helps saving cost and time for beneficiary and remitter. Please contact 
OceanBank’s nearest (sub) branches or hotline 1800 58 88 15 for further instruction.   

  

                                                
3Điền đúng thứ tự tên theo giấy tờ tùy thân/ Fill in the name order as stated  inID  


