QUY ĐỊNH VỀ NHÓM NGÀNH HÀNG GIAO DỊCH
Lĩnh vực kinh doanh thuộc nhóm ngành hàng 1
MCC 8398 (Tổ chức, hoạt động từ thiện và xã hội)
MCC 8661 (Tổ chức tín ngưỡng)
MCC 4111 (Phương chuyển vận chuyển - hành khách đi lại thường xuyên)
MCC 4112 (hành khách xe lửa)
MCC 4121 (Limousines và Taxi)
MCC 4131 (Xe buýt)
MCC 4784 (Phi cầu đường)
MCC 4789 (các dich vụ vận chuyển - chưa được phân loại khác)
MCC 4816 (Mạng máy tính/dịch vụ thông tin)
MCC 4899 (truyền hình cáp, vệ tinh và các dịch vụ cung cấp tuyền hình. Raido)
MCC 4900 (Tiện ích: điện, nước, Gas, ..)
MCC 5912 (Nhà thuốc)
MCC 8011 (Bác sĩ - chưa được phân loại khác)
MCC 8021 (Nha sĩ, chỉnh hình răng)
MCC 8031 (bác sĩ gia đình)
MCC 8041 (Bác sĩ thần kinh cột sống)
MCC 8042 (Bác sĩ chuyên khoa mắt)
MCC 8043 (mắt kính và các sản phẩm liên quan đến mắt kính)
MCC 8049 (chấn thương chỉnh hình chân)
MCC 8050 (điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân)
MCC 8099 (Health Practitioners, Medical Services—not elsewhere classified)
MCC 8211 (Trường học, tiểu học, trung học)
MCC 8220 (Trung học phổ thông, đại học, trường chuyên ngành)
MCC 8241 (trường học, báo chí)
MCC 8244 (trường học kinh tế, thư ký )
MCC 8299 (Trường, dịch vụ liên quan giáo dục- chưa phân loại khác)
MCC 9211 (Phí tòa án, bao gồm tiền cấp dưỡng ly hôn và nuôi con)
MCC 9222 (phí phạt)
MCC 9223 (khoản thanh toán phí bảo lãnh tại ngoại)
MCC 9311 (khoản thanh toán thuế)
MCC 9399 (các loại phí , thuế chính phủ —chưa được phân loại khác)
MCC 9402 (Phí thư tín —công ty nhà nước)
MCC 9405 (thanh toán mua bán giữa các cơ quan nhà nước —công ty nhà nước)
MCC 4814 (Dịch vụ viễn thông bao gồm nhưng không giới hạn thuê báo trả trước và thuê bao cố định )
MCC 5411 (cửa hàng tạp hóa và siêu thị)
MCC 5499 (Cửa hàng thực phẩm khác- cửa hàng tiện lợi, chợ hoặc cửa hàng chuyên dụng)
MCC 5814 (nhà hàng thức ăn nhanh)
MCC 7832 (Rạp chiếu phim)
MCC 5541 (trạm dịch vụ (bao gồm hoặc không các trạm cấp phát điện))
MCC 5542 (Trạm xăng tự động). Mã MCC này chỉ áp dụng chương trình giao dịch chuẩn trong nước)

Lĩnh vực kinh doanh thuộc nhóm ngành hàng 2: các lĩnh vực kinh doanh còn lại

* Lưu ý: danh mục ngành nghề này có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Trong trường hợp có thay đổi liên quan đến
danh mục ngành nghề quy định tại Phụ lục này, VPBank sẽ thông báo bằng văn bản hoặc email cho Gutina trước ít
nhất 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày dự định áp dụng danh mục ngành nghề mới và việc thay đổi này phải được hai
Bên lập thành phụ lục, có đầy đủ chữ ký, con dấu của người đại diện hợp pháp mỗi Bên.

