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Ng??i g?i ti?n ch? có trách nhi?m ki?m tra s? ti?n ghi trong gi?y ?úng hay
sai ch? không có trách nhi?m tìm hi?u gi?y t? ?ó th?t hay gi?.
Sau v? h?n 400 t? c?a 17 khách hàng ? OceanBank H?i Phòng bi?n m?t và cách
gi?i quy?t ??n nay c?a ngân hàng này ?ang khi?n nhi?u ng??i lo ng?i.
Trong khi ?ó, khuy?n cáo c?a ??i di?n ngân hàng OceanBank càng làm cho nhi?u
ng??i c?m th?y hoang mang: “Khách nên ch? ??ng và th??ng xuyên ki?m tra tình
tr?ng s? d? qua SMS banking ho?c Internet banking”.
Khách hàng tin t??ng m?i g?i ti?n cho các b?n, mà gi? các b?n l?i khuy?n cáo
khách ph?i ki?m tra ti?n còn hay m?t thì khác gì nói ng??i g?i xe ph?i th??ng xuyên
ch?y ra nhìn xe có còn không?
Chi nhánh ngân hàng là có th?t, nhân viên là do OceanBank tuy?n vào làm vi?c

thì dù h? có ?n tr?m hay c??p, OceanBank c?ng ph?i ch?u trách nhi?m ??u tiên. Vì
gi?y t?, con d?u ??u t? chi nhánh ngân hàng h? mà ra.
Ng??i g?i ti?n ch? có trách nhi?m ki?m tra s? ti?n và lãi su?t c?a h? ghi trong t?
gi?y ?úng hay sai ch? không có trách nhi?m tìm hi?u gi?y t?, con d?u ?ó th?t hay
gi?. K? c? nhân viên ?ó ghi vào t? gi?y tr?ng nh?ng có d?u c?a ngân hàng và nhân
viên giao d?ch ? chính chi nhánh ?ó thì OceanBank v?n ph?i ch?u trách nhi?m.
Bùi Tr?ng Th?ng - vnexpress
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