
 

C HƯƠNG TRÌNH 

TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ LOYALTY SME 2019 

 

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG: 

1. Đối với Khách hàng SME có phát sinh các giao dịch, sử dụng sản phẩm dịch vụ. 

- Loại tiền áp dụng cho Chương trình: VND/USD/EUR/AUD. 

 Cách tính điểm tích lũy:  

STT Sản phẩm áp dụng Cơ sở tính điểm Điểm quy đổi 

1 

 
Tài khoản thanh toán 

Số dư bình quân tháng quy đổi VND của mỗi 

Tài khoản thanh toán tại VPBank 
5.000.000 VND = 150 điểm 

2 Chuyển tiền trong nước 

+ Tổng giá trị giao dịch Chuyển tiền Liên 

ngân hàng qua kênh VPBank Online hoặc 

tại quầy 

+ Tổng giá trị giao dịch Thanh toán hóa đơn 

qua kênh VPBank Online hoặc tại quầy 

+ Tổng giá trị giao dịch Thanh toán nộp thuế 

qua kênh VPBank Online hoặc tại quầy. 

+ Tổng giá trị giao dịch Thanh toán lương 

liên ngân hàng hoặc tại quầy 

20.000.000 VND = 100 điểm  

3 
Chuyển tiền quốc tế và 

dịch vụ nhờ thu 

+ Số lượng giao dịch chuyển tiền quốc tế 

(chiều đi và chiều đến)  

+ Số lượng giao dịch xử lý Bộ chứng từ nhờ 

thu nhập khẩu và xuất khẩu 

+ Số lượng giao dịch ghi có tiền về theo 

phương thức nhờ thu xuất khẩu 

+ Số lượng giao dịch thanh toán nhờ thu 

nhập khẩu của KH tại VPBank  

1 giao dịch = 10000 điểm  

4 Tài trợ thương mại  

+ Doanh số phát hành LC nhập khẩu 

+ Doanh số thanh toán LC nhập khẩu 

+ Doanh số thông báo LC xuất khẩu 

+ Doanh số ghi có tiền về theo LC xuất khẩu 

23.000.000 VND = 1000 

điểm  

5 Bảo lãnh  
Doanh số phát hành bảo lãnh tại VPBank (bảo 

lãnh trong nước và quốc tế) 
3.000.000 VND = 200 điểm  

6 
Thẻ ghi nợ quốc tế 

doanh nghiệp VPBiz 

Giá trị giao dịch quẹt thẻ qua máy POS của thẻ 

Debit 
1.000.000 VND = 500 điểm 

2. Đối với Khách hàng SME mới 

 Cách tính điểm tích lũy: VPBank SME gửi tặng 100.000 điểm tích lũy dành cho khách hàng 

thỏa điều kiện của chương trình. 

3. Đối với Khách hàng SME thân thiết 

 Cách tính điểm tích lũy: VPBank SME gửi tặng 100.000 điểm tích lũy dành cho khách hàng 

thân thiết thỏa điều kiện của chương trình. 


