BIỂU PHÍ DỊCH VỤ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN SỐ ĐẸP CHO
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
I. Biểu phí mở tài khoản thanh toán số đẹp:
1. Phí mở tài khoản thanh toán số đẹp cho khách hàng thông thường (đvt: VNĐ/ tài khoản)
Phí theo phân loại (chưa bao gồm VAT)

Phân loại (dựa trên kí tự
nhập trên T24)

Nhiều nhất 3 ký tự

4 ký tự

5 ký tự

6, 7 ký tự

Từ 8 ký tự trở lên

Loại 1

2.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

50.000.000

Loại 2

1.000.000

2.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

Loại 3

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2. Phí mở tài khoản thanh toán số đẹp cho Khách hàng Ưu tiên:
Phí mở tài khoản thanh toán số đẹp của khách hàng ưu tiên được ưu đãi so với biểu phí mở tài khoản thanh toán

số đẹp cho Khách hàng cá nhân như sau:
Phân hạng

Tài khoản thanh toán số đẹp đầu tiên
- TKSĐ 8 kí tự loại 1: Thu 100% phí. Nếu duy trì số dư CASA bình quân tối thiểu 500
triệu/ tháng trong 3 tháng tiếp theo: hoàn 100% phí.

AF-Private

- TKSĐ các loại còn lại: miễn phí.
- TKSĐ 8 kí tự loại 1: Thu 100% phí. Nếu duy trì số dư CASA bình quân tối thiểu 300
triệu/ tháng trong 3 tháng tiếp theo: hoàn 50% phí.

AF-Preferred

- TKSĐ các loại còn lại: Giảm phí 50%.

AF-Special (Uy tín, VNA, CBNV,
Ngoại lệ khác…)

- TKSĐ 8 kí tự loại 1: Thu 100% phí. Nếu duy trì số dư CASA bình quân tối thiểu 300
triệu/ tháng trong 3 tháng tiếp theo: hoàn 25% phí.
- TKSĐ các loại còn lại: Giảm phí 25%.

AF- Special – FA

Thu 100% phí theo biểu phí dành cho KHCN

AF- Special – EX (trải nghiệm)

Thu 100% phí theo biểu phí dành cho KHCN

II. Phí quản lý tài khoản thanh toán số đẹp (đvt: VNĐ/ tài khoản)
Tài khoản thanh toán số đẹp

Có số dư bình quân tháng liền trước đó nhỏ hơn
10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

Có số dư bình quân tháng liền trước đó từ 10.000.000
đồng (Mười triệu đồng) trở lên

Phí (chưa bao gồm VAT) ***
03 tháng đầu tiên

Từ tháng thứ 4 trở đi

Không thu phí

50.000

Không thu phí

BẢNG MINH HỌA TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP
LOẠI

Nhiều nhất 3 kí tự

4 kí tự

5 kí tự

6,7 kí tự

Từ 8 kí tự trở lên

LOẠI 1
577388.555

33292.5555

999766.55555

263.666666

2552.5555555555

988060.666

55529.7777

363992.66666

565.777777

6635.6666666666

962626.777

89583.8888

100000.77777

353.777777

6256.6666666666

832699.888

58859.8888

57556.88888

557.888888

365.7777777777

668322.999

66362.9999

6372.99999

223.999999

5577.99999999

26.123

7.1234

32329.56789

38.3456789

3332.123456789

1.2 - Có các ký tự

36.234

5.2345

256.12345

1979.3456789

22.012345678

lựa chọn theo số

23.345

6369.3456

526.23456

1996.3456789

2655.123456789

tiến liên tục

47.678

939.4567

358.34567

2226.3456789

389.9123456789

2389.789

12342.6789

838.45678

3838.123456

8389.123456789

5.797

5663.8989

3286.89898

3898.797979

39.7777799999

85.898

3889.7799

3336.89898

2222.898989

38355.66668888

47.686

3929.8686

1985.68686

1585.999888

8898.6666688888

57.797

11883.8866

1992.68686

223.888666

24444.66668888

33.898

16557.8899

855.79797

995.668866

46.66886688

2.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

50.000.000

1.1 - Có các ký tự 5,
6, 7, 8, 9 giống nhau

1.3 - Có các kí tự lựa
chọn được tạo bởi
một trong các cặp số
6,8 hoặc 8,9 hoặc 7,9
theo quy tắc sau:
- Sắp xếp xen kẽ
- Lặp lại theo dạng:
lặp đôi một, tam hoa
kép, tứ quý kép, ngũ

quý kép
Phí mở loại 1

LOẠI 2

Có các kí tự không
đáp ứng các quy tắc
loại 1

Phí mở loại 2

164.3

9592529.1111

565.56567

39595.2222222

668.6668888888

63.35

8379.3333

2323.66699

2722.3333333

628.8889999999

658.38

952.4444

2262.88899

28338.333333

26.5555566666

89.82

995.3388

5656.33333

828.666789

556.5556666666

855055.333

5797.6969

50005.44444

633.557799

233.2222222222

1.000.000

2.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

Cách ghi số tài khoản theo bảng minh họa trên: các kí tự đằng trước dấu chấm (.) là các kí tự do hệ thống tự sinh, các kí tự sau dấu
chấm (.) là các kí tự nhập tại mục SUFFIX.ACCT trên T24 để thực hiện truy vấn danh sách tài khoản số đẹp.
Ví dụ: Số tài khoản 577388.555 (theo bảng minh họa quy tắc loại 1.1) có các kí tự nhập để tìm số là 555, các kí tự do hệ thống tự
sinh là 577388. Phí được tính dựa trên các kí tự 555.
* Ghi chú:
1. Biểu phí không áp dụng đối với các tài khoản thanh toán số đẹp thuộc kho VVIP.
2. Đối với Khách hàng ưu tiên mở tài khoản thanh toán số đẹp thứ 2 trở đi sẽ thu 100% theo biểu phí dành cho KHCN.
3. Các mốc thời gian được tính từ thời điểm mở tài khoản thanh toán số đẹp
4. Biểu phí và bảng minh họa có thể thay đổi từng thời kì theo quy định của VPBank.

