
CHUYỂN TIỀN ĐỊNH CƯ - TRỢ CẤP THÂN NHÂN 
 

Có thể mọi người chưa biết Ngân hàng Quân Đội có hạn mức 
chuyển tiền trợ cấp thân nhân tính theo năm gần như cao nhất 
trong các ngân hàng. 

Chuyển tiền trợ cấp thân nhân là gì? 

-Đó là hạn mức mỗi người trong gia đình chuyển được cho người 
thân ở nước ngoài một hạn mức là 25k USD/năm, hay các ngoại tệ 
khác quy đổi tương đương, có thể nhiều người cùng chuyển cho 1 
người. 

-Những người thân có thể chuyển được cho nhau đó là: ông bà, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng, anh chị 
em ruột, anh chị em vợ/chồng vợ chồng, con cái. 

Sau khi kết thúc 1 năm hạn mức này lại được cấp mới. 

-Thủ tục vô cùng đơn giản và gọn nhẹ 

-Đây là thời điểm để anh/chị hoặc cô/chú đã có kế hoạch để chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư, mua 
nhà, sửa nhà hay chi tiêu vào việc khác...  

(*) Tuy nhiên lưu ý đối với một số nước Châu Âu quy định chặt chẽ về chứng minh nguồn tiền cần 
thêm các giấy tờ chứng minh khi chuyển theo hình thức này (Ngân hàng sẽ tư vấn tùy theo đặc thù 
từng Quốc Gia) 

Hãy liên hệ để được nghe tư vấn chi tiết hơn! 

Chuyển tiền quốc tế MB Bank 

Điện thoại: +84 868 288 663 (ms Diện) 

----------------- 

Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều có bạn bè đi du học, người thân họ hàng đi định cư, đi 
khám chữa bệnh tại nước ngoài... Khi đó một loạt những băn khoăn sẽ xuất hiện như: 

-Chuyển tiền cho người thân ở nước ngoài (sinh hoạt phí, mua oto, mua nhà, sửa chữa nhà, định 
cư....)? 

-Chuyển tiền cho người thân đi du học? 

-Chuyển tiền khám chữa bệnh ở nước ngoài? 

-Chuyển tiền ra nước ngoài với hạn mức cao, bank to bank, an toàn, đúng quy định? 

-Tìm kiếm đơn vị chuyển tiền nhanh chóng, uy tín và siêu nhanh? 

-Khách hàng không ở Hà Nội mà ở ngoại tỉnh hay Hồ Chí Minh thậm chí tận đất mũi Cà Mau có 
chuyển được tại Ngân hàng ở Hà Nội không? 

-Phí chuyển tiền cao hay không? 

Khi đến với Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank), Chi nhánh Định Công - Số 96 Định Công - 
Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội các băn khoăn đó sẽ được giải quyết hết bởi: 

MBBank hiện đang dẫn đầu thị trường ngân hàng Việt Nam về dịch vụ chuyển tiền quốc tế, với mức 
phí vô cùng hấp dẫn, sự chuyên nghiệp, tận tình trong quá trình tư vấn và xử lý giao dịch sẽ giúp quý 
vị hài lòng với mọi nhu cầu về: 

✅ Thủ tục hồ sơ đơn giản 

✅Tư vấn đúng và tận tâm   

✅ Chuyển tất cả các loại ngoại tệ đến tất cả các nước trên thế giới 

✅ Tỷ giá ngoại tệ hấp dẫn 

✅ Phí chuyển tiền thấp nhất thị trường 

✅ Chuyển tiền siêu nhanh 

☎ Vui lòng liên hệ: 

- Chuyên viên chuyển tiền: +84 868 288 663 

📧 Inbox để được tư vấn miễn phí! 

 


