HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Trước khi đến hạn thanh toán 3 ngày, PTF sẽ gửi tin nhắn thông báo tới Quý khách:
- Mã thanh toán: Mỗi Khách hàng sẽ được cung cấp một Mã thanh toán tương ứng với Hợp đồng vay
có định dạng MGxxxxxxxxxx
- Ngày thanh toán: Quý khách cần thanh toán đầy đủ trước ngày này để không ảnh hưởng tới lịch sử tín
dụng
- Số tiền thanh toán: bao gồm khoản phải trả (gốc + lãi) và phí thu hộ
Trường hợp Quý Khách hàng không nhận được tin nhắn/xóa tin nhắn, Quý khách có thể truy vấn thông
tin khoản phải trả hàng tháng bằng cách liên hệ hotline 1900 23 23 56.
Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của PTF tại quầy giao dịch của các ngân hàng hoặc qua Internet
Banking theo thông tin như sau:
Số tài khoản
999.0000.88888
Mở tại
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank_CN Hồ Chí Minh)

Tên tài khoản
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN
Nội dung chuyển tiền
<Họ tên KH> <Mã khoản vay trong tin nhắn nhắc nợ hàng tháng> <Số CMND/CCCD/Số
điện thoại/Số hợp đồng>
*Lưu ý:
 Khách hàng thực hiện thanh toán qua quầy giao dịch của SeABank hoặc ứng dụng SeANet/SeAMobile
- Không mất phí giao dịch.
- Khách hàng vui lòng chuyển tiền trước 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu để giao dịch trả nợ được ghi nhận
cùng ngày chuyển tiền
 Khách hàng thực hiện thanh toán qua quầy giao dịch/ứng dụng của Ngân hàng khác
- Mất phí giao dịch theo quy định của từng Ngân hàng.
- Khách hàng vui lòng chuyển tiền trước ngày đến hạn thanh toán từ 1 đến 3 ngày tránh việc thanh toán
trễ hạn vì những lý do khách quan

