Mã hiệu:

PHỤ LỤC 01

Mã
TK

V3.1

V3.2

BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 3 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

Loại TKSĐ

Minh họa

3 kí tự giống nhau

666
888

3 số tiến liên tục

678
456
868

V3.3

Số chỉ gồm 2 kí tự sắp xếp xen kẽ

V3.4

Số gồm 2 kí tự sắp xếp lặp

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
Mức phí
Mức phí tại quầy
Online

VVIP

686
886
668

V3.5

Số bất kỳ khách hàng lựa chọn
không đáp ứng các trường hợp trên

235

200,000,000

120,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 12

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 02
BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 4 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa

V4.1

4 kí tự giống nhau

6666
8888

V4.2

4 kí tự tiến liên tục

5678
6789

V4.3,
V4.5

4 kí tự gồm cặp kí tự sắp xếp:
đối xứng, xen kẽ

6868
8899

V4.6,
V4.7

-4 kí tự gồm 2 kí tự
- 3 kí tự tiến liên tục

6888
6678
2888

V4.8

2 kí tự giống nhau

V4.9

Số bất kỳ khách hàng lựa chọn
không đáp ứng các trường hợp
trên

Mức phí tại
quầy

Mức phí Online

VVIP

500,000,000

300,000,000

5688

300,000,000

180,000,000

2568

100,000,000

60,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 12

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 03
BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 5 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa

V5.1

5 kí tự giống nhau

66666
88888

V5.2

5 kí tự tiến liên tục

56789

V5.3,
V5.4

5 kí tự gồm cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc
7, 9 sắp xếp: đối xứng, xen kẽ

86868
68686

Mức phí tại
quầy

Mức phí
Online

VVIP
V5.5

5 kí tự khác cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc
7, 9 sắp xếp: đối xứng, xen kẽ

V5.7,
V5.8

5 kí tự gồm cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc
7, 9 sắp xếp lặp

66668
77999

V5.9
V5.10

-5 kí tự khác cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9
hoặc 7, 9 sắp xếp lặp
- 4 kí tự tiến liên tục
- Số có 3 kí tự sắp xếp lặp

33338
22999
36789
25666

V5..11

3 kí tự tiến liên tục

V5.12

Số bất kỳ khách hàng lựa chọn không đáp
ứng các trường hợp trên

88388
83838

500,000,000

300,000,000

88789

300,000,000

180,000,000

57898

100,000,000

60,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 12

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 04

Mã TK
V6.1
V6.2

V6.3

V6.4

BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 6 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

Minh
Loại TKSĐ
họa
666666
6 kí tự giống nhau
888888
456789
6 kí tự tiến liên tục
123456
- 6 kí tự gồm cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 686868
hoặc 7, 9 sắp xếp: Xen kẽ, đối xứng, lặp 668866
ba
666888
- Cặp tiến
789789
6 kí tự có cặp khác cặp 6, 8 hoặc 6,9
383838
hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp: Xen kẽ đối 883388
xứng, lặp ba
333888

V6.5

3 kí tự lặp đôi (aabbcc)

668899

V6.6

- 6 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9
hoặc 7, 9 sắp xếp lặp
- 5 kí tự tiến liên tục

666668

V6.7
V6.9

- 6 kí tự có các kí tự khác cặp 6, 8 hoặc
6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp lặp
- Tiến và lặp

333338
333388
322222

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
Mức phí tại
Mức phí
quầy
Online

VVIP

500,000,000

300,000,000

456799
345888

V6.8

- Số gồm 3 kí tự sắp xếp lặp
- 4 kí tự giống nhau, tiến liên tục

668669
659999
625678

300,000,000

180,000,000

V6.10

- 4 kí tự sắp xếp lặp
- 3 kí tự tiến liên tục, giống nhau

369888

200,000,000

120,000,000

V6.11

Số bất kỳ khách hàng lựa chọn không
đáp ứng các trường hợp trên

592825

80,000,000

50,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 12

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 05

Mã TK

BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 7 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

Loại TKSĐ

Minh họa

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
Mức phí tại
Mức phí Online
quầy

V7.1

7 kí tự giống nhau

6666666
8888888

V7.2

7 kí tự tiến liên tục

3456789
1234567

V7.3

7 kí tự có cặp kí tự 6, 8 hoặc 6,9
hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp:
Xen kẽ, đối xứng

8686868
6668666

V7.4

-7 kí tự có cặp 2 kí tự 6, 8 hoặc
6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp
lặp
- 6 kí tự tiến liên tục

6666668
6666888
6668686

V7.5

-7 kí tự có cặp kí tự khác cặp 6,
8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9
sắp xếp:Xen kẽ, đối xứng

3838383
3338333

500,000,000

300,000,000

3333338
3333888
6789666

300,000,000

180,000,000

200,000,000

120,000,000

100,000,000

60,000,000

V7.6

V7.7

-7 kí tự có cặp kí tự khác cặp 6,
8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9
sắp xếp lặp
- Số gồm cặp tiến và lặp
- Số có 3 kí tự sắp xếp lăp
- 5 kí tự tiến liên tục, giống
nhau

9666688
5645678
1588888
3688889
3568888
3586789

VVIP

V7.12

-5 kí tự có cặp sắp xếp lặp
- 4 kí tự tiến liên tục hoặc giống
nhau

V7.8

- 4 kí có cặp sắp xếp lặp
- 3 kí tự giống nhau

2356888
2358688
2356678

50,000,000

30,000,000

V7.10

- 3 kí tự tiến liên tục, lặp, giống
nhau

2452666

30,000,000

20,000,000

V7.11

Số bất kỳ khách hàng lựa chọn
không đáp ứng các trường hợp
trên

2458239

20,000,000

12,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)
Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 12

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 06
BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 8 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa

Mức phí tại
quầy

Mức phí Online

V8.1

8 kí tự giống nhau

66666666
88888888

V8.2

8 kí tự tiến liên tục

23456789

V8.3,
V8.4,
V8.5

8 kí tự gồm cặp kí tự 6, 8 hoặc
6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp:
Xen kẽ, đối xứng lặp tứ

88999988
89898989
66668888
67896789

V8.9

- 8 kí tự gồm cặp kí tự 6, 8 hoặc
6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp
lặp
- 7 kí tự tiến liên tục

66666688
62345678

V8.17

Số gồm 4 kí tự lặp cặp

22446688

V8.6,
V8.7,
V8.8
V8.10

- 8 kí tự gồm các kí tự khác cặp
6, 8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9
sắp xếp: Xen kẽ, Đối xứng, lặp tứ
-8 kí tự gồm cặp kí tự khác cặp 6,
8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp
xếp lặp

33333888
53333333

500,000 ,000

300,000,000

V8.11,
V8.12

- 8 kí tự gồm 3 kí tự sắp xếp lặp,
xen kẽ...
- 6 kí tự tiến liên tục, giống nhau
- Số gồm bộ tiến và lặp

33366888
89345678
88845678

300,000,000

180,000,000

V8.13

- 6 kí tự có cặp sắp xếp lặp
- 5 kí tự tiến liên tục, giống nhau

93888666
93886688
36866666

200,000,000

120,000,000

VVIP

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 12

V8.14

- 5 kí tự sắp xếp lặp
- 4 kí tự tiến liên tục, giống nhau

23568888
23488668
23596789

V8.15

- 4 kí tự sắp xếp lặp
- 3 kí tự giống nhau

23538668
23569888

50,000,000

30,000,000

Số ngày sinh nhật định dạng
DDMMYYYY
(độ tuổi 0-100)

19091999

Theo biểu phí
tại phụ lục 06

TKSĐ đầu tiên: 0 đ
TKSĐ thứ 2 trở đi:
theo biểu phí tại phụ
lục 06

Số bất kỳ khách hàng lựa chọn
không đáp ứng các trường hợp
trên

83725194

20,000,000

12,000,000

V8.16

100,000,000

60,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 14

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 07
BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 9 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
-

Định dạng từ phải qua trái

Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa
666666666
888888888

V9.1

9 kí tự giống nhau

V9.2

9 kí tự tiến liên tục

123456789

V9.3

9 kí tự gồm cặp kí tự 6, 8 hoặc
6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp:
xen kẽ, đối xứng

889999988
898989898

V9.5

V9.4

V9.6

- 9 kí tự gồm cặp kí tự 6, 8 hoặc
6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp
lặp

9 kí tự gồm cặp kí tự khác cặp 6,
8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9
sắp xếp: Xen kẽ, đối xứng
- 9 kí tự có cặp kí tự khác cặp 6,
8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9
sắp xếp lặp

Mức phí tại quầy

Mức phí Online

VVIP

666666668
666666688

383838383
338888833

333333388
833333333

500,000,000

300,000,000

300,000,000

180,000,000

- 8 kí tự tiến liên tục

V9.7

- 9 kí tự gồm 3 kí tự sắp xếp lặp,
xen kẽ...
- 7 kí tự giống nhau, cặp tiến và
lặp

368888888
888812345
123458888

V9.8

- 7 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 6 kí tự giống nhau.

938886666
932888888
572345678

100,000,000

60,000,000

V9.9

- 6 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 5 kí tự giống nhau

235688888
552388888

80,000,000

50,000,000

200,000,000

120,000,000

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 14

V9.10

- 5 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 4 kí tự giống nhau

235588668
235658888

50,000,000

30,000,000

V9.11

- 4 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 3 kí tự giống nhau

243546868
245364888

30,000,000

20,000,000

V9.12

Số bất kỳ khách hàng lựa chọn
không đáp ứng các trường hợp
trên

264383729

20,000,000

12,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

1. Định dạng từ trái qua phải
Mã TK
V9.9
V9.10

Loại TKSĐ
- 6 kí tự giống nhau
- 7 kí tự sắp xếp xen lặp

Minh họa
888888453
666688859

Mức phí tại quầy

Mức phí Online

80,000,000

50,000,000

- 5 kí tự giống nhau
- 6 kí tự sắp xếp xen lặp

888884535

50,000,000

30,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 16

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 08
BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 10 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
-

Định dạng từ phải qua trái

Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa

V10.1

10 kí tự giống nhau

6666666666
8888888886

V10.2

10 kí tự tiến liên tục

0123456789

V10.3

10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc
8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp: xen kẽ, đối
xứng, lặp

V10.4

- 10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9
hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp lặp
(không xen kẽ)
-10 kí tự có cặp kí tự khác cặp 6, 8
hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp
xếp: xen kẽ, đối xứng, lặp

Mức phí tại
quầy

8889999888
8989898989
5678956789

Mức phí
Online

VVIP

6888888888
6688888888

3838383838
6866666666
6686666666

300,000,000

180,000,000

V10.6

-10 kí tự có cặp khác cặp 6, 8
hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp
xếp lặp
- 10 kí tự gồm cặp tiến và lặp
-9 kí tự tiến liên tục

3888888888
3833883338
3833883388
8888234567
8888834567

200,000,000

120,000,000

V10.7

- 10 kí tự gồm 3 kí tự sắp xếp lặp
- Cặp tiến và lặp
- 8 kí tự giống nhau

8999969999
6988888888

150,000,000

90,000,000

V10.8

- 8 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 7 kí tự giống nhau

3566688888
3568888888

100,000,000

60,000,000

V10.5
- 10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9
hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp lặp
(xen kẽ)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 16

V10.9

- 7 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 6 kí tự giống nhau

3528888666
3521888888

80,000,000

50,000,000

V10.10

- 6 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 5 kí tự giống nhau

3525888666
6662588888

50,000,000

30,000,000

V10.11

- 5 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 4 kí tự giống nhau

3525488666
3521228888

20,000,000

12,000,000

V10.12

- 4 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 3 kí tự giống nhau

3525446868
1986225888

10,000,000

5,000,000

6686686696

6,000,000

2,000,000

6686681986

5,000,000

1,000,000

V10.14

V10.15

- 10 kí tự gồm 3 loại kí tự sắp xếp
lặp khác
- 10 kí tự gồm 4 loại kí tự trở lên
sắp xếp lặp khác

Số điện thoại KH đăng ký trên hệ
thống

V10.13

Số bất kỳ khách hàng lựa chọn
không đáp ứng các trường hợp
trên

3648327496

TKSĐ đầu tiên:
0đ
Theo biểu phí tại
TKSĐ thứ 2 trở
phụ lục 08
đi: theo biểu phí
tại phụ lục 08
TKSĐ đầu tiên:
0đ
5,000,000
TKSĐ thứ 2 trở
đi: 1,000,000đ
(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

1. Định dạng từ trái qua phải
Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa

Mức phí tại quầy

Mức phí Online

V10.9

- 7 kí tự giống nhau
- 8 kí tự sắp xếp xen lặp

8888888969
6666888859

80,000,000

50,000,000

V10.10

- 6 kí tự giống nhau
- 7 kí tự sắp xếp xen lặp

8888884535
6868686356

50,000,000

30,000,000

V10.12

- 5 kí tự giống nhau
- 6 kí tự sắp xếp xen lặp

8888824535
6868682356

10,000,000

6,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)
Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 18

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 09
BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 11 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
-

Định dạng từ phải qua trái

Mã TK

Loại TKSĐ

V11.1

11 kí tự giống nhau

V11.2
V11.7

11 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc
8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp: xen kẽ, đối
xứng, lặp

V11.3

11 kí tự có cặp khác 6, 8 hoặc 6,9
hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp: xen
kẽ, đối xứng

V11.4
V11.5
V11.6

- 10 kí tự giống nhau
- 10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc
8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp: xen kẽ, đối
xứng, lặp

Minh họa

Mức phí tại
quầy

Mức phí Online

88888888888
VVIP
86868686868
88666666688

36363636363
33388888333
V-6666666666
V-8888888888
V-8899999988
V-8989898989
V- 6866666666
V- 6686666666

300,000,000

180,000,000

200,000,000

120,000,000

150,000,000

90,000,000

80,000,000

50,000,000

V11.7
V11.8

-10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 8, 9 hoặc
7, 9 sắp xếp lặp

V11.9

-10 kí tự có cặp khác cặp 6, 8
hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp
xếp lặp
- 10 kí tự gồm tiến và lặp
- 9 kí tự tiến liên tục

V-3888888888
V-3833883338
V-3833883388
V-8888834567
V-123456789

V11.10

- 10 kí tự gồm 3 kí tự sắp xếp lặp
- Cặp tiến và lặp
- 8 kí tự giống nhau

V-8999969999
V-66666666

60,000,000

36,000,000

V11.11

- 8 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 7 kí tự giống nhau

V-66688888
V-8888888

50,000,000

30,000,000

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 18

V11.12

- 7 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 6 kí tự giống nhau

V-8888666
V-888888

30,000,000

20,000,000

V11.13

- 6 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 5 kí tự giống nhau

V-888666
V-88888

20,000,000

12,000,000

- 5 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục

V-88666

10,000,000

5,000,000

V11.14

V11.18

- 11 kí tự gồm 3 loại kí tự sắp xếp
lặp khác

66866866296

6,000,000

1,000,000

V11.19

- 11 kí tự gồm 4 loại kí tự trở lên
sắp xếp lặp khác

66866891986

5,000,000

500,000

V11.15

- 4 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến
liên tục
- 4,3 kí tự giống nhau

V-6868
V-8888
V-888

3,000,000

V11.16

Số bất kỳ khách hàng lựa chọn
không đáp ứng các trường hợp trên

13648327496

2,000,000

TKSĐ đầu tiên:
0đ
TKSĐ thứ 2 trở
đi: 500,000đ
TKSĐ đầu tiên:
0đ
TKSĐ thứ 2 trở
đi: 500,000đ

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)
1. Định dạng từ trái qua phải
Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa

Mức phí tại
quầy

Mức phí Online

V11.10

- 9 kí tự tiến liên tục
- 10 kí tự sắp xếp xen lặp

888888888-V
6666688888-V

60,000,000

36,000,000

V11.11

- 8 kí tự giống nhau
- 9 kí tự sắp xếp xen lặp

88888888-V
686868686-V

50,000,000

30,000,000

V11.12

- 7 kí tự giống nhau
- 8 kí tự sắp xếp xen lặp

8888888-V
66668888-V

30,000,000

20,000,000

V11.14

- 6 kí tự giống nhau
- 7 kí tự sắp xếp xen lặp

888888-V
6868686-V

10,000,000

6,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 20

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 10
BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 12 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
-

Định dạng từ phải qua trái

Mã TK
V12.1

Loại TKSĐ
12 kí tự giống nhau

Minh họa

Mức phí tại
quầy

Mức phí Online

VVIP

VVIP

88888888888

V12.2
V12.17

12 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc 8,
9 hoặc 7, 9 sắp xếp: xen kẽ, đối
xứng, lặp

868686868686
886666666688

V12.3

12 kí tự có cặp khác 6, 8 hoặc 6,9
hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp: xen kẽ,
đối xứng, lặp

838383838383
883333333388

300,000,000

180,000,000

V-6666666666
V-8888888888
V-8899999988
V-8989898989

200,000,000

120,000,000

150,000,000

90,000,000

V12.4
V12.5
V12.6

-10 kí tự giống nhau
-10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc
8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp: xen kẽ, đối
xứng, lặp

- 10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9 hoặc
8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp lặp

V- 6866666666
V- 6686666666

V12.9

-10 kí tự có cặp khác cặp 6, 8 hoặc
6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp lặp
- 10 kí tự gồm tiến và lặp
- 9 kí tự tiến liên tục

V-3888888888
V-3833883338
V-3833883388
V-8888834567
V-123456789

80,000,000

50,000,000

V12.10

- 10 kí tự gồm 3 kí tự sắp xếp lặp
- Cặp tiến và lặp
- 8 kí tự giống nhau

V-8999969999
V-66666666

60,000,000

36,000,000

V12.11

- 8 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến liên
tục
- 7 kí tự giống nhau

V-66688888
V-8888888

50,000,000

30,000,000

V12.7
V12.8

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 20

V12.12

- 7 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến liên
tục
- 6 kí tự giống nhau

V-8888666
V-888888

30,000,000

20,000,000

V12.13

- 6 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến liên
tục
- 5 kí tự giống nhau

V-888666
V-88888

20,000,000

12,000,000

V12.14

- 5 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến liên
tục

V-88666

10,000,000

5,000,000

V12.18

- 12 kí tự gồm 3 loại kí tự sắp xếp
lặp khác

668668662296

6,000,000

1,000,000

V12.19

- 12 kí tự gồm 4 loại kí tự trở lên
sắp xếp lặp khác

668668991986

5,000,000

500,000

V12.15

- 4 kí tự có cặp sắp xếp lặp, tiến liên
tục
- 4,3 kí tự giống nhau

3,000,000

TKSĐ đầu tiên: 0
đ
TKSĐ thứ 2 trở
đi: 500,000đ

V12.16

Số bất kỳ khách hàng lựa chọn
không đáp ứng các trường hợp trên

2,000,000

TKSĐ đầu tiên: 0
đ
TKSĐ thứ 2 trở
đi: 500,000đ

V-6868
V-8888
V-888

364832749686

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)
1. Định dạng từ trái qua phải
Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa

Mức phí tại quầy

Mức phí Online

V12.10

- 9 kí tự tiến liên tục
- 10 kí tự sắp xếp xen lặp

888888888-V
6666688888-V

60,000,000

36,000,000

V12.11

- 8 kí tự giống nhau
- 9 kí tự sắp xếp xen lặp

88888888-V
686868686-V

50,000,000

30,000,000

V12.12

- 7 kí tự giống nhau
- 8 kí tự sắp xếp xen lặp

8888888-V
66668888-V

30,000,000

20,000,000

V12.14

- 6 kí tự giống nhau
- 7 kí tự sắp xếp xen lặp

888888-V
6868686-V

10,000,000

6,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 22

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 11
BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 13 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
-

Định dạng từ phải qua trái

Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa

Mức phí tại
quầy
VVIP

Mức phí
Online
VVIP

V13.1

13 kí tự giống nhau

8888888888888

V13.2
V13.17

13 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9
hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp:
xen kẽ, đối xứng, lặp

8686868686868
8866666666688

V13.3

13 kí tự có cặp khác 6, 8
hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9
sắp xếp: xen kẽ, đối xứng,
lặp

8383838383838
8833333333388

200,000,000

120,000,000

V-6666666666
V-8888888888
V-8899999988
V-8989898989

150,000,000

90,000,000

80,000,000

50,000,000

V-3888888888
V-3833883338
V-3833883388
V-8888234567
V-8888834567

80,000,000

50,000,000

V-8999969999
V-123456789
V-66666666

50,000,000

30,000,000

V-66688888
V-8888888

30,000,000

20,000,000

V13.4
V13.5
V13.6

V13.7
V13.8

V13.9

- 10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc
6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp
xếp: xen kẽ, đối xứng, lặp
ngũ
- 10 kí tự giống nhau
- 10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc
6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp
xếp lặp

-10 kí tự có cặp khác cặp 6,
8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7,
9 sắp xếp lặp
- 10 kí tự gồm tiến và lặp

V13.10

- 10 kí tự gồm 3 kí tự sắp xếp
lặp
- Cặp tiến và lặp
- 8 kí tự giống nhau

V13.11

- 8 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 7 kí tự giống nhau

V- 6866666666
V- 6686666666

300,000,000

180,000,000

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 22

V13.12

- 7 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 6 kí tự giống nhau

V-8888666
V-888888

20,000,000

12,000,000

V13.13

- 6 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 5 kí tự giống nhau

V-888666
V-88888

10,000,000

1,000,000

V13.14

- 5 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục

V-88666

5,000,000

1,000,000

V13.15

- 4 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 4,3 kí tự giống nhau

V13.6

Số bất kỳ khách hàng lựa
chọn không đáp ứng các
trường hợp trên

V-6868
V-8888
V-888

2,000,000

1636483274967

1,000,000

TKSĐ đầu
tiên: 0 đ
TKSĐ thứ 2
trở đi:
500,000đ
TKSĐ đầu
tiên: 0 đ
TKSĐ thứ 2
trở đi:
500,000đ

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)
1. Định dạng từ trái qua phải
Mã TK
V13.10

V13.11

V13.12

V13.14

Loại TKSĐ
- 9 kí tự tiến liên tục
- 10 kí tự sắp xếp xen
lặp
- 8 kí tự giống nhau
- 9 kí tự sắp xếp xen
lặp
- 7 kí tự giống nhau
- 8 kí tự sắp xếp xen
lặp
- 6 kí tự giống nhau
- 7 kí tự sắp xếp xen
lặp

Minh họa

Mức phí tại quầy

Mức phí Online

888888888-V
6666688888-V

50,000,000

30,000,000

88888888-V
686868686-V

30,000,000

20,000,000

8888888-V
66668888-V

20,000,000

12,000,000

888888-V
6868686-V

5,000,000

1,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 24

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 12
BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 14 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

Lần ban hành:

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
-

Định dạng từ phải qua trái

Mã TK
V14.1

Loại TKSĐ
14 kí tự giống nhau

Minh họa
88888888888888

Mức phí tại quầy
VVIP

Mức phí Online
VVIP

V14.2
V14.17

14 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9
hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp:
xen kẽ, đối xứng, lặp

86868686868686
88666666666688

300,000,000

180,000,000

83838383838383
88333333333388

200,000,000

120,000,000

150,000,000

90,000,000

80,000,000

50,000,000

V-3888888888
V-3833883338
V-3833883388
V-8888234567
V-8888834567

80,000,000

50,000,000

V-8999969999
V-123456789
V-66666666

50,000,000

30,000,000

V-66688888
V-8888888

30,000,000

20,000,000

V-8888666
V-888888

20,000,000

12,000,000

V-888666
V-88888

10,000,000

1,000,000

5,000,000

1,000,000

V14.4
V14.5
V14.6

14 kí tự có cặp khác cặp 6, 8
hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9
sắp xếp: xen kẽ, đối xứng,
lặp
- 10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc
6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp
xếp: xen kẽ, đối xứng, lặp
- 10 kí tự giống nhau

V14.7
V14.8

- 10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc
6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp
xếp lặp

V14.3

V14.9

V14.10

V14.11

V14.12

V14.13

V14.14

-10 kí tự có cặp khác cặp 6,
8 hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7,
9 sắp xếp lặp
- 10 kí tự gồm tiến và lặp
- 10 kí tự gồm 3 kí tự sắp
xếp lặp
- Cặp tiến và lặp
'- 8 kí tự giống nhau
- 8 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 7 kí tự giống nhau
- 7 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 6 kí tự giống nhau
- 6 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 5 kí tự giống nhau
- 5 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục

V-6666666666
V-8888888888
V-8899999988
V-8989898989
V- 6866666666
V- 6686666666

V-88666

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 24

V14.15

- 4 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 4,3 kí tự giống nhau

V14.16

Số bất kỳ khách hàng lựa
chọn không đáp ứng các
trường hợp trên

V-8888
V-6868
V-888

3648327496

TKSĐ đầu tiên: 0
đ
2,000,000
TKSĐ thứ 2 trở
đi: 500,000đ
TKSĐ đầu tiên: 0
đ
1,000,000
TKSĐ thứ 2 trở
đi: 500,000đ
(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

1. Định dạng từ trái qua phải
Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa

Mức phí tại quầy

Mức phí Online

V14.10

- 9 kí tự tiến liên tục
- 10 kí tự sắp xếp xen lặp

888888888-V
6666688888-V

50,000,000

30,000,000

V14..11

- 8 kí tự giống nhau
- 9 kí tự sắp xếp xen lặp

88888888-V
686868686-V

30,000,000

20,000,000

V14.12

- 7 kí tự giống nhau
- 8 kí tự sắp xếp xen lặp

8888888-V
66668888-V

20,000,000

12,000,000

V14.13

- 6 kí tự giống nhau
- 7 kí tự sắp xếp xen lặp

888888-V
6868686-V

5,000,000

1,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 26

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 13
BIỂU PHÍ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP 15 KÍ TỰ

Ngày hiệu lực:

Ban hành kèm quyết định …../2022/QĐ-TGĐ ngày
…../…./2022 của Tổng giám đốc VPBank

(Đơn vị tính: VNĐ/tài khoản)
-

Định dạng từ phải qua trái

Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa

Mức phí tại
quầy
VVIP

Mức phí
Online
VVIP

V15.1

15 kí tự giống nhau

888888888888888

V15.2
V15.17

15 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9
hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp:
xen kẽ, đối xứng, lặp

868686868686868
886666666666688

300,000,000

180,000,000

83838383838383
88333333333388

200,000,000

120,000,000

V-6666666666
V-8888888888
V-8899999988
V-8989898989

150,000,000

90,000,000

80,000,000

50,000,000

V15.3
V15.4
V15.5
V15.6

V15.7
V15.8

V15.9

15 kí tự có cặp khác cặp 6, 8
hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9
sắp xếp: xen kẽ, đối xứng
- 10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9
hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp:
xen kẽ, đối xứng, lặp
- 10 kí tự giống nhau
- 10 kí tự có cặp 6, 8 hoặc 6,9
hoặc 8, 9 hoặc 7, 9 sắp xếp lặp

V- 6866666666
V- 6686666666

-10 kí tự có cặp khác cặp 6, 8
hoặc 6,9 hoặc 8, 9 hoặc 7, 9
sắp xếp lặp
- 10 kí tự gồm tiến và lặp

V-3888888888
V-3833883338
V-3833883388
V-8888234567
V-8888834567

80,000,000

50,000,000

V-8999969999
V-123456789
V-66666666

50,000,000

30,000,000

V-66688888
V-8888888

30,000,000

20,000,000

V15.10

- 10 kí tự gồm 3 kí tự sắp xếp
lặp
- Cặp tiến và lặp
'- 8 kí tự giống nhau

V15.11

- 8 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 7 kí tự giống nhau

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 26

V15.12

- 7 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 6 kí tự giống nhau

V-8888666
V-888888

20,000,000

12,000,000

V15.13

- 6 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 5 kí tự giống nhau

V-888666
V-88888

10,000,000

1,000,000

V15.14

- 5 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục

V-88666

5,000,000

1,000,000

V15.15

- 4 kí tự có cặp sắp xếp lặp,
tiến liên tục
- 4,3 kí tự giống nhau

V-6868
V-8888
V-888

2,000,000

TKSĐ đầu tiên:
0đ
TKSĐ thứ 2 trở
đi: 500,000đ

V15.16

Số bất kỳ khách hàng lựa chọn
không đáp ứng các trường hợp
trên

1,000,000

TKSĐ đầu tiên:
0đ
TKSĐ thứ 2 trở
đi: 500,000đ

3648327496

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)
1. Định dạng từ trái qua phải
Mã TK

Loại TKSĐ

Minh họa

Mức phí tại
quầy

Mức phí Online

V15.10

- 9 kí tự tiến liên tục
- 10 kí tự sắp xếp xen lặp

888888888-V
6666688888-V

50,000,000

30,000,000

V15.11

- 8 kí tự giống nhau
- 9 kí tự sắp xếp xen lặp

88888888-V
686868686-V

30,000,000

20,000,000

V15.12

- 7 kí tự giống nhau
- 8 kí tự sắp xếp xen lặp

8888888-V
66668888-V

20,000,000

12,000,000

V15.14

- 6 kí tự giống nhau
- 7 kí tự sắp xếp xen lặp

888888-V
6868686-V

5,000,000

1,000,000

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 7

PHỤ LỤC 15
BIỂU PHÍ MỞ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP

Mã hiệu:
Ngày hiệu lực:

Gói sản phẩm TKTT Hồng Phát
Quy định về gói sản phẩm tài khoản thanh toán hồng phát
dành cho Khách hàng cá nhân kinh doanh
(số 38-2020-QĐi-TGĐ)
Các Khách hàng tham gia gói sản phẩm tài khoản thanh toán Hồng Phát sẽ được áp dụng
biểu phí dịch vụ mở tài khoản thanh toán số đẹp như sau:
- Mỗi khách hàng chỉ mở 01 Tài khoản số đẹp áp dụng mức phí theo gói Hồng Phát.
- Từ tài khoản số đẹp thứ 2 trở đi, thu 100% theo mức phí tại quầy.
- Đối với khách hàng đã có TKSĐ thu phí 100% thì vẫn hưởng ưu đãi theo quy định này.
- Không áp dụng đồng thời việc giảm phí theo phân quyền điều chỉnh phí dịch vụ KHCN theo
quyết định số 1366/2014/QĐ-TGĐ về ban hành biểu phí dịch vụ KHCN sửa đổi và phân quyền
giảm phí sửa đổi và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế.
Loại tại khoản

Mức phí theo gói Hồng Phát

TKSĐ từ 03-12 kí tự

Bằng mức phí online tương ứng theo phụ
lục 01 - 10

TKSĐ từ 13-15 kí tự

Từ 10,000,000 VNĐ
trở xuống

Miễn phí

Trên 10,000,000 VNĐ

Bằng mức phí online tương ứng theo phụ lục
11-13
(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 7

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 16
BIỂU PHÍ MỞ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP

Ngày hiệu lực:

Gói sản phẩm VPBank Prime
Sửa đổi PL03 tại Quy định về gói sản phẩm
VPBank Prime dành cho Khách hàng cá nhân
(số 24-2021-QĐi-TGĐ).
Các Khách hàng tham gia gói sản phẩm tài khoản thanh toán VPBank Prime sẽ được áp
dụng biểu phí dịch vụ mở tài khoản thanh toán số đẹp như sau:
- Mỗi khách hàng chỉ mở 01 Tài khoản số đẹp áp dụng mức phí theo gói VPBank Prime.
- Từ tài khoản số đẹp thứ 2 trở đi, thu 100% theo mức phí tại quầy.
- Đối với khách hàng đã có TKSĐ thu phí 100% thì vẫn hưởng ưu đãi theo quy định này.
- Không áp dụng đồng thời việc giảm phí theo phân quyền điều chỉnh phí dịch vụ KHCN theo
quyết định số 1366/2014/QĐ-TGĐ về ban hành biểu phí dịch vụ KHCN sửa đổi và phân quyền
giảm phí sửa đổi và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế.
Loại tại khoản

Mức phí theo gói VPBank Prime

TKSĐ có phí trên 2,000,000

Theo biểu tại quầy tại phụ lục 01-13

TKSĐ có phí 2,000,000 VNĐ trở xuống

Miễn phí
(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 7

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 17
BIỂU PHÍ MỞ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP

Ngày hiệu lực:

Gói sản phẩm TKTT Lộc Vượng
Quy định về gói sản phẩm tài khoản thanh toán lộc vượng
dành cho khách hàng cá nhân đầu tư chứng khoán/bất
động sản (73-2020-QĐi-TGĐ)
Các Khách hàng tham gia gói sản phẩm tài khoản thanh toán Lộc Vượng sẽ được áp dụng
biểu phí dịch vụ mở tài khoản thanh toán số đẹp như sau:
-

Mỗi Khách hàng chỉ mở 01 Tài khoản số đẹp áp dụng mức phí theo gói Lộc Vượng.
Từ tài khoản số đẹp thứ 2 trở đi, thu 100% theo mức phí tại quầy.
Đối với khách hàng đã có TKSĐ thu phí 100% thì vẫn hưởng ưu đãi theo quy định này.Không
áp dụng đồng thời việc giảm phí theo phân quyền điều chỉnh phí dịch vụ KHCN theo quyết
định số 1366/2014/QĐ-TGĐ về ban hành biểu phí dịch vụ KHCN sửa đổi và phân quyền giảm
phí sửa đổi và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế.
Loại tại khoản

Bằng mức phí online tương ứng theo phụ
lục 01 - 10

TKSĐ từ 03-12 kí tự

TKSĐ từ 13-15 kí tự

Mức phí theo gói Lộc Vượng

Từ 10,000,000 VNĐ
trở xuống
Trên 10,000,000 VND

Miễn phí
Bằng mức phí online tương ứng theo phụ
lục 11-13
(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 7

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 18

Ngày hiệu lực:

BIỂU PHÍ MỞ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP
Gói sản phẩm Diamond Business
Sửa đổi Quyết định 699/2021/QĐ-TGĐ vv Ban
hành Thể lệ Gói sản phẩm Diamond Business dành
cho Khách hàng cá nhân là thành viên Ban lãnh
đạo/Chủ doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ
sung, thay thế trong từng thời kỳ

Các doanh nghiệp SME/ CMB/ CIB có thành viên Ban lãnh đạo Doanh nghiệp/ Chủ doanh
nghiệp là Khách hàng cá nhân tham gia gói sản phẩm Diamond Business Package 01, Diamond
Business Package 02 và Diamond Business Package 03 sẽ được áp dụng biểu phí mở tài khoản
thanh toán số đẹp như dưới đây:
- Mỗi khách hàng chỉ mở 01 Tài khoản số đẹp áp dụng mức phí theo gói Diamond Business và
chỉ áp dụng tại chi nhánh/ khu vực định danh của khách hàng.
- Từ tài khoản số đẹp thứ 2 trở đi, thu 100% theo mức phí online.
Đối với khách hàng đã có TKSĐ thu phí 100% thì vẫn hưởng ưu đãi theo quy định này.Không
áp dụng đồng thời việc giảm phí theo phân quyền điều chỉnh phí dịch vụ KHCN theo quyết
định số 1366/2014/QĐ-TGĐ về ban hành biểu phí dịch vụ KHCN sửa đổi và phân quyền giảm
phí sửa đổi và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế.
Mức phí theo gói Diamond
Business Package 01 và
Diamond Business
Package 02
Giảm 50%
Trong 3 tháng tiếp theo nếu
KH duy trì số dư casa BQ
tối thiểu 500 triệu
VND/tháng hoặc ngoại tệ
tương đương: 0

Mức phí theo gói
Diamond Business
Package 03

TKSĐ có phí tối đa 20,000,000

giảm 50%

0

TKSĐ có phí tối đa 10,000,000

0

0

Mức phí tại quầy

TKSĐ có phí tối đa 50,000,000

0

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 7

Mã hiệu:

PHỤ LỤC 19

Ngày hiệu lực:

BIỂU PHÍ MỞ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP
Gói Diamond Invest
Sửa đổi Quyết định 703/2021/QĐ-TGĐ V/v ban
hành thể lệ Gói sản phẩm Diamond Invest dành cho
Khách hàng là nhà đầu tư và các văn bản sửa đổi, bổ
sung, thay thế trong từng thời kỳ

Các Khách hàng tham gia gói sản phẩm Diamond Invest 01và Diamond Investor 02 sẽ được
áp dụng biểu phí mở tài khoản thanh toán số đẹp như dưới đây:
- Mỗi khách hàng chỉ mở 01 Tài khoản số đẹp áp dụng mức phí theo gói Diamond Invest và chỉ
áp dụng tại chi nhánh/ khu vực định danh của khách hàng.
- Từ tài khoản số đẹp thứ 2 trở đi, thu 100% theo mức phí online.
- Đối với khách hàng đã có TKSĐ thu phí 100% hoặc đã có TKSĐ mở theo chính sách ưu đãi
khác thì vẫn hưởng ưu đãi theo quy định này. Không áp dụng đồng thời việc giảm phí theo phân
quyền điều chỉnh phí dịch vụ KHCN theo quyết định số 1366/2014/QĐ-TGĐ về ban hành biểu
phí dịch vụ KHCN sửa đổi và phân quyền giảm phí sửa đổi và các văn bản sửa đổi bổ sung thay
thế.

Mức phí tại quầy

TKSĐ có phí tối đa
50,000,000

TKSĐ có phí tối đa
20,000,000
TKSĐ có phí tối đa
10,000,000

Mức phí theo gói
Diamond Invest –
Hạng VIP 1

0

Mức phí theo gói
Diamond Invest – Hạng
VIP 2

Giảm 50%
Trong 3 tháng tiếp theo
nếu KH duy trì số dư
casa BQ tối thiểu 500
triệu VND/tháng hoặc
ngoại tệ tương đương: 0

Mức phí theo gói
Diamond Invest –
Hạng VIP 3

Giảm 50%
Trong 3 tháng tiếp theo
nếu KH duy trì số dư
casa BQ tối thiểu 500
triệu VND/tháng hoặc
ngoại tệ tương đương: 0

0

0

Giảm 50%.

0

0

0
(Mức phí trên chưa bao gồm VAT)

Lần ban hành: 01
Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
Trang số: 7

