
Chuyển tiền kiều hối qua
MoneyGram and Remitly



Chuyển tiền bằng ứng dụng MoneyGram

Tải & Mở ứng dụng
MoneyGram trên điện

thoại thông minh 
(Smartphone) của Quý

Khách. Sau đó, chọn “Add 
Receiver”

Quý khách điền các thông
tin bao gồm Họ tên, số
điện thoại, quốc gia của

Người nhận tiền

Quý khách điền số tiền
muốn chuyển. Ngoại tệ sẽ
được quy đổi theo tỷ giá

của MoneyGram

Quý khách điền thông tin 
thẻ của người chuyển (thẻ

tín dụng hoặc ghi nợ) và
địa chỉ gửi hóa đơn

Quý khách điền thêm
thông tin thẻ ghi nợ ACB 

Visa của người nhận

Sau khi xác nhận các thông
tin đã điền trước đó, 

MoneyGram sẽ gửi xác
nhận giao dịch.  Giao dịch

hoàn tất
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Điền thông tin người nhận tiền

Thêm thông tin 
người nhận và
Điền thông tin cơ
bản người nhận tiền
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Thông tin gửi tiền

Phương thức chuyển tiền:
• Tài khoản trực tuyến ngân hàng
• Thẻ tín dụng/ghi nợ
• Tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Phương thức nhận tiền:
• Thẻ ghi nợ
• Tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Ngoại tệ sẽ được quy đổi theo tỷ giá
của MoneyGram. 
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Thông tin người gửi và nhận tiền 4 5
Điền thông tin thẻ ghi nợ ACB Visa của

người nhận và số điện thoại
Điền thông tin thẻ của người chuyển 
(thẻ tín dụng hoặc ghi nợ) và địa chỉ

Điền thông tin thẻ ghi nợ ACB Visa của
người nhận và số điện thoại

Điền thông tin thẻ của người chuyển 
(thẻ tín dụng hoặc ghi nợ) và địa chỉ



Xác định thông tin người nhận tiền Xác nhận số tiền gửi

Xác định thông tin người nhận
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Giao dịch thành công

Moneygram xác
nhận chuyển tiền
trên Ứng dụng và
qua tin nhắn (sms). 
Số tiền chính xác
(sau khi chuyển đổi
tỷ giá ngoại tệ sẽ
được xác nhận sau
đó).
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Tải và Mở ứng dụng
Remitly trên điện thoại

thông minh (Smartphone) 
của Quý Khách. Sau đó, 

chọn “Get Started”

Quý khách chọn ”Visa 
Direct” cho phương thức

nhận tiền

Quý khách điền số tiền
muốn chuyển (tối thiểu

$10). Ngoại tệ sẽ được quy
đổi theo tỷ giá của Remitly

Quý khách điền thông tin 
thẻ của người chuyển (thẻ

tín dụng hoặc ghi nợ)

Quý khách điền thông tin 
thẻ ghi nợ ACB Visa sẽ

nhận tiền. 

Sau khi xác nhận các thông
tin đã điền trước đó, 

Remitly sẽ gửi xác nhận
giao dịch

Chuyển tiền bằng ứng dụng Remitly



Thông tin gửi tiền

Nhập số tiền cần chuyển

Phương thức chuyển tiền:
• Tài khoản trực tuyến ngân hàng
• Thẻ tín dụng/ghi nợ
• Tiền mặt tại địa điểm chỉ định
• Ví điện tử
Phương thức nhận tiền:
• Tài khoản ngân hàng
• Tiền mặt tại địa điểm chỉ định
• Thẻ tín dụng/ghi nợ
• Chuyển tiền đến nhà

Ngoại tệ sẽ được quy đổi theo tỷ giá của
Remitly. 
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Chọn “Visa Direct”



Điền thông tin cơ bản và số thẻ ghi nợ
ACB Visa của người nhận

Điền thông tin thẻ của người chuyển 
(thẻ tín dụng hoặc ghi nợ)
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Xác nhận thông tin người nhận Xác nhận thông tin chuyển tiền

Xác nhận thông tin
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