
Bản tin PwC Tháng 11/2016

Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn tổng quát và không nên sử dụng để đưa ra quyết định cụ thể.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Anh Nguyễn Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Marketing, ĐT: +84 8 3823 0796,

Tiêu đề: Chuyên gia nói gì về hiện tượng tiền trong tài khoản ngân hàng bị ‘bốc hơi’?
Tác giả: Mai An
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam đăng ngày 28/11/2016
Đường dẫn bài viết: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2016-11-28/chuyen-gia-noi-
gi-ve-hien-tuong-tien-trong-tai-khoan-ngan-hang-bi-boc-hoi-38422.aspx
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