GÓI SẢN PHẨM, CHÍNH SÁCH

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
PHÍ DỊCH VỤ TẠI CẢNG

Tháng 11/2017

CÁC SẢN PHẨM

Thẻ Doanh nghiệp đồng thương hiệu E-Port
Thanh toán phí SNP qua eBanking MB

Tín dụng thấu chi và chương trình ưu đãi

Thanh toán phí SNP qua SNP E-Port App

LỢI ÍCH CỦA GÓI SẢN PHẨM
MB - SNP phối hợp cung ứng các giải pháp thanh toán
phí cho các KH sử dụng dịch vụ tại cảng

MỤC TIÊU

• Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Cảng
• Giảm số lượng xe chờ làm thủ tục tại cổng, Giảm thời gian
giao dịch tại Cảng, nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng
• Hóa đơn thanh toán phí được xuất cho Doanh nghiệp

MB CUNG
CẤP

• Hóa đơn được thanh toán ngay khi KH thực hiện giao dịch
• MB cung cấp dịch vụ đa kênh thanh toán đáp ứng nhu cầu
đa dạng của KH
• Sản phẩm thấu chi kèm theo thẻ doanh nghiệp E-Port

1. THẺ DOANH NGHIỆP E-PORT
E-Port là thẻ ghi nợ nội địa doanh nghiệp
đồng thương hiệu giữa SNP và MB
Đầy đủ tính năng của một thẻ ATM doanh
nghiệp
Thuận tiện mua sắm hàng hóa/ dịch vụ
khi thanh toán qua POS hoặc Internet
Mỗi doanh nghiệp được cấp tối đa 01
thẻ chính và 19 thẻ phụ
Hạn mức linh hoạt và căn cứ theo nhu
cầu của doanh nghiệp

1. THẺ E-PORT
CÁC KÊNH THANH TOÁN THẺ
- Thanh toán qua POS tại Cảng

- Thanh toán phí qua SNP E-Port App

- Thanh toán phí qua MB ebanking/ SNP Web

2. E-BANKING MB

- Không tốn thời gian làm thủ tục
tại cảng thuộc hệ thống của SNP
- Chủ động về thời gian, nhanh
chóng
- Tiện lợi, an toàn, dễ kiểm soát
với phân cấp quản lý (user thực
hiện , user duyệt)

3. SNP’s E-PORT APP

- Thuận tiện khi chỉ cần sử dụng điện thoại
thông minh và kết nối internet 3G/ 4G có
sẵn để thực hiện thủ tục mọi nơi.

- Chủ động thực hiện việc tìm kiếm thông tin
lô hàng, đăng ký dịch vụ qua App di động.

- Lựa chọn thanh toán qua TK MB hoặc
Thẻ nội địa, TK doanh nghiệp
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MIỄN, GIẢM PHÍ GIAO DỊCH

Tối đa 100% doanh số phí

03 tháng đầu: Miễn phí giao
dịch tại quầy

Có chính sách tín chấp

03 tháng tiếp theo: Giảm 50%
phí giao dịch tại quầy

Lãi suất thấu chi ưu đãi

Các ưu đãi khác từng thời kỳ

•
•
•
•

Hỗ trợ phí 1.600đ/giao dịch
1% tổng giá trị giao dịch qua cổng thanh toán
Hỗ trợ phí ngân hàng khi giao dịch eMB
Chiết khấu 2% đơn giá dịch vụ tại cảng

THỜI GIAN CUNG CẤP SẢN PHẨM

AVAILABLE
FOR SALE
(Fr 1/7/2017)

Từ 20/11/2017

MB CONTACTS

Các vướng mắc, giải đáp
về các sản phẩm:

Thủ tục mở tk, cung cấp
các dịch vụ thanh toán,
các chính sách KH

1. Mr. Nguyễn Phát Vĩnh Lợi – 0902 944 275
2. Mr. Lê Hải Long - 0913 209 763

1. Trung tâm kinh doanh phía Nam: 028 6299
3333 (máy lẻ 326)
2. Phòng PTKD – Khối KH lớn: 024 6 2777222
(máy lẻ: 2228)
3. Chi nhánh MB Sài Gòn - Mr. Lâm Tuấn Kiệt TP KH lớn: 0906 977 103
4. Chi nhánh MB Sở giao dịch 2 - Ms. Vũ Thị
Hồng Hoa – 0975 464 388

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

