
 

GÓI DỊCH VỤ VÀ HẠN MỨC GIAO DỊCH TỐI ĐA CỦA DỊCH VỤ VPBANK ONLINE 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

1. Gói dịch vụ VPBank Online dành cho Khách hàng cá nhân:  

Bao gồm 06 Gói dịch vụ sau: 

- Gói Truy vấn (Inquiry); 

- Gói Tiêu chuẩn (Standard); 

- Gói Cao cấp (Platinum); 

- Gói Linh hoạt (Flexi); 

- Gói VIP; 

- Gói Người nước ngoài (Foreigner). 

2. Hạn mức giao dịch tài chính tối đa của từng Gói dịch vụ VPBank Online như sau: 

                                                                                                                                          Đơn vị: VND 

STT Dịch vụ 
Tiêu chuẩn 

(Standard) 

Cao cấp 

(Platinum) 

Linh hoạt 

(Flexi) 
VIP 

Người nước ngoài 

(Foreigner) 

1 

Thanh toán hóa 

đơn và nạp tiền 

điện thoại Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 

2 

Chuyển khoản từ 

tài khoản thanh 

toán của Khách 

hàng đến tài khoản 

thanh toán, thẻ của 

người thụ hưởng 

200.000.000/ lần 

200.000.000/ 

ngày 

 

500.000.000/lần 

500.000.000/ 

ngày 

1.000.000.000/ 

lần 

1.000.000.000/ 

ngày 

2.000.000.000/ 

lần 

2.000.000.000/ 

ngày 

 

Không áp dụng 



 

trong cùng hệ 

thống hoặc ngoài 

hệ thống VPBank 

3 

Chuyển khoản từ 

tài khoản thanh 

toán của Khách 

hàng đến tài khoản 

thanh toán, thẻ của 

chính Khách hàng 

tại VPBank 

Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 

4 Tiết kiệm Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 

Lưu ý: 

- Gói Truy vấn không có giao dịch tài chính; 

- Không giới hạn về số lần giao dịch trong ngày;  

- Hạn mức giao dịch lần tối đa bằng hạn mức giao dịch ngày;  

- Việc thực hiện các Dịch vụ nêu trên phải đảm bảo phù hợp với quy định sản phẩm, dịch vụ của VPBank và quy định pháp luật có 

liên quan. 


