DỊCH VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ QUA KÊNH EMAIL VỚI CHỮ KÝ SỐ
TRANSACT VIA EMAIL WITH CA SIGNATURE
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NGHIỆP VỤ ÁP DỤNG / Producs/services to be applied
Tài khoản thanh toán (không áp dụng với mở tài khoản mới)/ Current account services (not apply to new client)
Ngân hàng điện tử & gói dịch vụ/ giải pháp / Digital banking and service, solution packages
Mua bán ngoại tệ / Foreign currency exchange
Thanh toán quốc tế (chuyển tiền ra nước ngoài + tiền đến từ nước ngoài) / Overseas remittance (incl. outward and
inward)
Bảo lãnh ngân hàng (bao gồm LC dự phòng) / Bank guarantee (incl. standby LC)
Bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai / House guarantee (end user guarantee)
LC nhập khẩu/ LC trong nước (bao gồm LC UPAS)/ Import LC/Domestic LC (incl. LC UPAS)
LC xuất khẩu/ LC trong nước (bao gồm nghiệp vụ chuyển nhượng, xác nhận, dịch vụ chứng từ) / Export LC/ Domestic
LC (incl. transfer of LC, confirmation, export LC document services)
Chiết khấu bộ chứng từ / Documents Discounting services
Bao thanh toán nội địa/ Domestic Factoring
Tài trợ bao thanh toán người bán có cam kết thanh toán của người mua/ chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức
thanh toán trả sau/ Supply Chain Finance
Giao dịch tín dụng: giải ngân trong hạn mức, cấp mới, sửa đổi hạn mức, thu nợ trước hạn, chuyển tiền giải ngân theo
đề nghị của KH, kiểm soát sau vay/ Credit transactions (incl. disbursement within limit and domestic remittance,
request for new limit/revise limit, early payment for loan)
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Nghiệp vụ tài sản đảm bảo (xuất kho/ xuất mượn/ giải chấp TSĐB, bàn giao TSĐB )/ Collateral management services
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Nhờ thu chứng từ nhập khẩu/ xuất khẩu/ trong nước / Import/export/domestic collection
Phái sinh lãi suất/ Interest-Rate Derivatives
Giao dịch thị trường tiền tệ (Giao dịch cho vay, gửi tiền liên ngân hàng)/ Money market transaction (Lending
transaction, interbank deposit)
Nghiệp vụ mua bán thông thường, mua/bán lại, bán kết hợp mua lại, mua/bán tương lai, cho vay/đi vay giấy tờ có
giá./ Normal trading, buying/ reselling, selling/repurchasing, buying/ selling in futures, lending/ borrowing valuable
papers.
Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá / Issuance of valuable papers
Nghiệp vụ liên quan chuyển khoản lưu ký là Giấy tờ có giá / The transaction related to depository transfer is the
Valuable Papers
Sản phẩm Tài khoản tập trung / Centralized account
Tài khoản nhận ký quỹ/ Margin account
Quản lý Tài khoản giữ hộ / Escrow account management
Quản lý tài khoản liên quan đến phát hành trái phiếu/CP/Cấp tín dụng hợp vốn của KHDN / Account management
related to issuance of bonds/ shares/ credit syndication of corporate customers
Thẻ ghi nợ Techcombank Visa KHTC/ Techcombank Visa Debit Card for Corporate Customer
Thanh toán lương / Salary payment
Thanh toán, thu hộ hóa đơn bằng phương thức thanh toán tự động / Collection via Auto- payment services
Chuyển tiền định kỳ / Standing order
Thu ngân sách / Budget collection
Thu chi hộ / Collection & payment
Dịch vụ chấp nhận thẻ qua POS / Card acceptance via POS service
Dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ qua Cổng thanh toán / Card payment acceptance service via payment portal
Cho vay hợp vốn / Syndicated loan
Tiền gửi / Term deposit
Quản lý TSBĐ liên quan đến phát hành trái phiếu/Cấp tín dụng hợp vốn/Cấp tín dụng có chung TSBĐ của KHDN /
Collateral management related to bond issuance/Landing of syndicated credit/Lending of common collateral for
corporate customers
Giao dịch hợp đồng hàng hóa phái sinh / Commodity derivatives contract trading
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