
 

 

1. Tạm ứng bằng thấu chi là gì? 

Là việc ngân hàng cho phép khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản của khách hàng. Ngân hàng 

thu lãi vay trên số tiền khách hàng chi vượt. 

Ví dụ: Bạn được cấp hạn mức thấu chi trên tài khoản là 10 triệu đồng, nghĩa là khi tài khoản này 

không còn tiền, bạn vẫn có thể rút âm tối đa 10 triệu. Khi bạn nộp tiền vào tài khoản này, số âm tiền 

sẽ giảm đi tương ứng. Ngân hàng sẽ chỉ tính lãi vay trên số tiền âm trong tài khoản. 

2. Thấu chi online cầm cố tài khoản tiết kiệm online là gì? 

Thay vì việc phải đến trực tiếp ngân hàng để đăng ký tạm ứng thấu chi, VPBank cung cấp tiện ích cho 

KH của mình với tính năng đăng ký và giải ngân hạn mức thấu chi ngay trên kênh online (Internet 

Banking, Mobile Banking).  

Sản phẩm dành cho KH có tài khoản tiết kiệm trực tuyến thường.  

Sau khi KH đăng ký thành công, chỉ sau tối đa 30 phút là tiền sẽ được giải ngân về tài khoản của KH. 

3. Những lợi ích của Thấu chi cầm cố tài khoản tiết kiệm online so với các hình thức vay 

vốn khác? 

Thuận tiện: KH đang có tài khoản tiết kiệm online tại VPBank nhưng chưa đến hạn tất toán có thể 

cầm cố tài khoản tiết kiệm online để vay thấu chi tín chấp online mà không mất đi khoản lãi vay ưu 

đãi của số tiền tiết kiệm này. 

Thủ tục đơn giản: KH không phải đến ngân hàng, không cần thực hiện các thủ tục/hồ sơ phức tạp mà 

có thể đăng ký giải ngân hạn mức thấu chi chỉ với thiết bị thông tin có kết nối internet mọi lúc, mọi 

nơi. 

Tiết kiệm chi phí: lãi hấp dẫn, KH chỉ phải trả lãi trên số tiền bạn sử dụng trên thực tế. Đối với các 

sản phẩm cho vay khác KH phải trả lãi cho cả các khoản chưa thực sự cần sử dụng ngay. Khi KH sử 

dụng hạn mức thấu chi và trả lại số tiên trong ngày sẽ không bị tính lãi. 

Sử dụng tiền vay linh hoạt: KH có thể chuyển khoản tại tất cả các quầy giao dịch, các máy ATM/POS 

(24/7) mọi lúc mọi nơi, thanh toán hóa đơn online như một tài khoản thanh toán. Do đó KH có thể sử 

dụng thấu chi như một khoản dự phòng tài chính cho bản thân và gia đình. 

 

4. Đăng ký thấu chi cầm cố tài khoản tiết kiệm online có mất phí nào khác không? 

Khách hàng không phải trả bất kỳ khoản phí thường niên hay phí đăng ký nào hết. Khách hàng cũng 

không mất phí chuyển khoản nội bộ của VPBank. 

 

5. Thấu chi tín chấp  online này có gì khác thẻ tín dụng đâu mà thẻ tín dụng chỉ tính lãi sau 

45 ngày sử dụng. 

Sản phẩm thấu chi tín chấp online khác thẻ tín dụng ở điểm là khách hàng sử dụng thấu chi tín chấp 

online không phải trả các loại phí; TK thấu chi có thể sử dụng linh hoạt hơn thẻ tín dụng như thanh 

toán hóa đơn, mua sắm online, chuyển khoản như tài khoản thanh toán thường. 

 

5. Lãi thấu chi cầm cố tiền gửi tiêt kiệm online là bao nhiêu? 

Bằng lãi suất cao nhất trên các TK tiết kiệm online + 2.5%  

6. Hạn mức thấu chi tín chấp cầm cố tài khoản tiết kiệm online 

Giải ngân khoản vay lên tới 80% giá trị tài khoản tiết kiệm online (tối đa 1 tỷ VNĐ) 

 



 

7. Cách tính lãi thấu chi? 

Lãi thấu chi được tính dựa trên thực tế dư nợ và thời gian ghi nợ của tài khoản, và được tự động trích 

nợ vào tài khoản vào thời điểm cuối hàng tháng: 

Tổng tiền lãi thấu chi / tháng = ∑
𝐷ư 𝑛ợ 𝑡ℎấ𝑢 𝑐ℎ𝑖 𝑡ℎự𝑐 𝑡ế ∗ 𝑙ã𝑖 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑡ℎấ𝑢 𝑐ℎ𝑖 ∗ 𝑠ố 𝑛𝑔à𝑦 𝑡ℎấ𝑢 𝑐ℎ𝑖 𝑡ℎự𝑐 𝑡ế

360
 

Ví dụ 1: KH sử dụng toàn bộ hạn mức thấu chi trong tháng 

Số tiền sử dụng: 10,000,000 VND; Thời gian sử dụng trong tháng: 30 ngày 

𝐿ã𝑖 𝑝ℎả𝑖 𝑡𝑟ả =
10,000,000 ∗ 9% ∗ 30

360
= 75,000 𝑉𝑁𝐷 

Ví dụ 2: KH sử dụng toàn bộ hạn mức thấu chi trong 1 tuần 

Số tiền sử dụng: 10,000,000 VND; Thời gian sử dụng trong tháng: 7 ngày 

𝐿ã𝑖 𝑝ℎả𝑖 𝑡𝑟ả =
10,000,000 ∗ 9% ∗ 7

360
= 17,500 𝑉𝑁𝐷 

Ví dụ 3: KH sử dụng 1 phần hạn mức thấu chi trong 2 tuần 

Số tiền sử dụng: 2,000,000 VND; Thời gian sử dụng: 15 ngày 

𝐿ã𝑖 𝑝ℎả𝑖 𝑡𝑟ả =
2,000,000 ∗ 9% ∗ 15

360
= 7,500 𝑉𝑁𝐷 

8. Phương thức trả gốc thấu chi? 

Đối với cho vay thấu chi, KH có thể sử dụng hạn mức tín dụng được cấp một cách linh hoạt. KH có 

thể nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản để trả nợ thấu chi vào bất kỳ khi nào, không như các gói vay 

thông thường nếu trả lãi trước sẽ bị phạt. KH chỉ bắt buộc phải trả toàn bộ nợ gốc sau 12 tháng kể từ 

ngày giải ngân hạn mức thấu chi.  

 

Tuy nhiên lưu ý nếu KH rút toàn bộ hạn mức thấu chi, vào thời điểm cuối tháng, khi hệ thống tự động 

thực hiện ghi nợ số tiền lãi, tài khoản của KH sẽ vượt quá hạn mức cho phép. Khi đó KH sẽ phải chịu 

lãi suất 150% so với biểu lãi suất quy định và sau 90 ngày, khoản thấu chi này sẽ bị chuyển tự động 

thành nợ quá hạn. 

9. Cách đăng ký hạn mức thấu chi online 

Truy cập Internet Banking của VPBank và đăng ký giải ngân hạn mức thấu chi. 

Chi tiết xem trong hướng dẫn sử dụng ở đây. 

 

Lưu ý: đối với mỗi TKTT cấp Hạn mức thấu chi có thể cầm cố tối đa 3 tài khoản tiết kiệm online  

 

 

10. Cách đăng ký thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm online 

 

Bước 1: nếu KH chưa có Internet Banking, đăng ký tại  bit.ly/DKVPO  và mở tài khoản tiết kiệm 

online 

 

Bước 2: Đăng nhập Internet Banking tại LINK DUY NHẤT: https://online.vpbank.com.vn/ 

 

Bước 3: Chọn Vay vốn --> Mở tài khoản trực tuyến -->  ‘Vay thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm 

trực tuyến’ và làm theo hướng dẫn của hệ thống.  

 

 

http://www.vpbank.com.vn/sites/default/files/pictures/Huong%20dan%20dang%20ky%20TC%20c%E1%BA%A7m%20c%E1%BB%91%20ti%E1%BB%81n%20g%E1%BB%ADi%20TK%20online.pdf
http://www.vpbank.com.vn/sites/default/files/pictures/Huong%20dan%20su%20dung%20Thau%20chi%20online.pdf
https://online.vpbank.com.vn/

