CÁCH GỬI TIỀN (HOW TO SEND)
Để gửi tiền về Việt Nam, trước hết Quý Khách phải là thành viên của City Express. Vui lòng
xem các bước hướng dẫn dưới đây để đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ của City Express.
1. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.


ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP
Quý khách có thể đăng ký thành viên bằng cách đến trực
tiếp văn phòng giao dịch chính của City Express hoặc các
đại lý của City Express trên toàn quốc.
Địa chỉ văn phòng giao dịch chính:〒 169-0073Tokyo, Shinjuku-Ku, Hyakunin- Cho,
2-10-9 Shinookubo Initial House (2F)



GỬI ĐƠN ĐĂNG KÝ VỀ CHO CITY EXPRESS.
Điền vào đơn đăng ký và gửi đơn cùng bản photo hai mặt giấy tờ tùy
thân của Quý Khách về cho City Express bằng E-mail, đường bưu điện,
Fax,..
Địa chỉ: 〒 169-0073Tokyo, Shinjuku-Ku, Hyakunin- Cho, 2-10-9
Shinookubo Initial House (2F)
Email: linh@ctxpress.co.jp



ĐĂNG KÝ ONLINE:
Đăng ký trực tiếp bằng cách nhấp vào ĐĂNG KÝ ONLINE
Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên
City Express qua số điện thoại 080-9679-3849, hoặc tổng đài tư vấn
080-9465-8341 (nhấn phím 2).

Lưu ý, đối với những trường hợp đăng ký online, thì sau khi City Express thực hiện việc
xác thực địa chỉ của quý Khách, thì Quý Khách mới có thể thực hiện chuyển tiền được.


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:
1. Mẫu đơn đăng ký
2. Photo 2 mặt thẻ ngoại kiều có in địa chỉ hiện tại

2. CÁC CÁCH GỬI TIỀN
Quý khách có thể chuyển tiền về Việt Nam bằng những cách sau:


Đến trực tiếp văn phòng và đại lý của City Express



Sử dụng thẻ chuyển tiền City Remit Card. Xem hướng dẫn sử dụng thẻ tại đây



Chuyển khoản đến số tài khoản của City Express. Sau đó liên lạc với City Express để thông
báo và yêu cầu thực hiện giao dịch.
Tên ngân hàng: Ngân hàng bưu điện (Yucho Ginko)
Số tài khoản: 10120-30583861
Tên tài khoản: シティ エクスプレスマネートランスファージャパン

CÁCH NHẬN TIỀN (HOW TO RECEIVE)
1. CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN:
City Express sẽ chuyển tiền trực tiếp vô tài khoản của người nhận.
Đối với chuyển khoản nhanh, sẽ mất từ 15-30 phút.
Đối với chuyển khoản thường sẽ từ 3-24 giờ.


Lưu ý: Tên chủ tài khoản phải khớp với tên người nhận mà quý Khách đã đăng ký.
Tài khoản nhận tiền phải là tài khoản nhận VND.

2. NHẬN TIỀN MẶT BẰNG CHỨNG MINH NHÂN DÂN (CMND) TẠI NGÂN HÀNG:
Đối tác của City Express tại Việt Nam sẽ liên hệ để thông báo và hướng dẫn người nhà nhận
tiền ngay khi tiền được chuyển về Việt Nam. Người nhà chỉ cần mang CMND đến ngân hàng đã
chỉ định để nhận tiền.


Lưu ý: Tên người nhận đã đăng ký và tên trên CMND phải khớp với nhau.
CMND của người nhận phải còn hạn sử dụng, tức là được cấp không quá 15 năm.
Trong trường hợp người nhận không bắt máy khi đối tác của City Express gọi đến
để xác nhận thông tin và hướng dẫn nhận tiền, thì thời gian nhận tiền có thể sẽ trễ
hơn dự kiến.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ:
ĐỊA CHỈ: : 〒 169-0073 Tokyo, Shinjuku-ku, Hyakunin-cho, 2-10-9, 2F
TEL: 03-5925-4121
PHONE: 080-9679-3849
TỔNG ĐÀI: 080-9465-8341 (nhấn phím 2)
LINE, VIBER, ZALO: 080-9679-3849
FACEBOOK:

cityxpressvn

Để hiểu rõ hơn về công ty City Express Money Transfer Japan, Quý Khách có thể tham
khảo thêm qua VIDEO

