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Vay thấu chi tín chấp online trên tài khoản lương
Đăng ký qua 3 bước đơn giản. Thời gian giải ngân tối đa 30 phút kể từ khi hoàn thành đăng ký
Bước 1: Chọn dịch vụ

Bước 2: Đọc hiểu thể lệ sản phẩm

Bước 3: Đăng ký giải ngân

Truy cập http://online.vpbank.com.vn và
thực hiện đăng nhập
Chọn menu Dịch vụ vay  Vay Online
 Vay thấu chi tín chấp

Đoc thể lệ sản phẩm và tích “Tôi đã đọc và hiểu
các quy định chung của vay thấu chi không
TSBĐ”  “Tiếp tục”

Chọn TK đề nghị cấp thấu chi (Tài khoản
lương)  Xác thực giao dịch bằng mật khẩu và
OTP để hoàn thành

Vay thấu chi cầm cố tiền gửi tiết kiệm online
Đăng ký qua 3 bước đơn giản. Thời gian giải ngân tối đa 30 phút kể từ khi hoàn thành đăng ký
Bước 1: Chọn dịch vụ

Bước 2: Đọc hiểu thể lệ sản phẩm

Bước 3: Đăng ký giải ngân

Truy cập http://online.vpbank.com.vn và
thực hiện đăng nhập
Chọn menu Dịch vụ vay  Vay Online
 Vay thấu chi tín chấp

Đoc thể lệ sản phẩm và tích “Tôi đã đọc và hiểu
các quy định chung của vay thấu chi không
TSBĐ”  “Tiếp tục”

Chọn TK đề nghị cấp thấu chi (Tài khoản
lương)  Xác thực giao dịch bằng mật khẩu và
OTP để hoàn thành

Hướng dẫn đăng ký Internet Banking trực tuyến
Đối với KH đã mở tài khoản tại ngân hàng có thể đăng ký và kích hoạt dịch vụ Internet Banking ngay trên kênh online mà không
phải đến chi nhánh ngân hàng.

ĐĂNG KÝ
Truy cập https://online.vpbank.com.vn/ebank/casaonline.vpb
Nhập thông tin theo các trường bắt buộc (*)  Tiếp tục
Nhập mã OTP để hoàn thành đăng ký dịch vụ Internet Banking
VPBank gửi link kích hoạt dịch vụ tới địa chỉ email của khách hàng

KÍCH HOẠT
Click vào đường link nhận được qua email -> trên màn hình kích
hoạt, nhập các trường thông tin bắt buộc (*):
- Tên đăng nhập (viết hoa không dấu)
- Số CMND/hộ chiếu
- Mật khẩu: nhập dãy số VPBank gửi về điện thoại của KH
- Nhập mã xác thực  Kích hoạt dịch vụ
Hệ thống yêu cầu khách hàng đổi mật khẩu lần đầu
- Mật khẩu hiện tại: nhập dãy số VPBank gửi về điện thoại của KH
- Mật khẩu mới: ít nhất 8 kí tự bao gồm: chữ viết hoa, chữ viết
thường, số (0->9) và kí tự đặc biệt (@,#,$,^,&,*)
- Nhập lại mật khẩu mới
 Nhập Mã giới thiệu hoặc chọn Bỏ qua
 Hoàn thành kích hoạt dịch vụ Internet Banking

Cách tính lãi trong một số trường hợp thường gặp
Công thức tính lãi
Một số trường hợp thường gặp
KH sử dụng toàn bộ hạn mức
thấu chi trong tháng

KH sử dụng toàn bộ hạn mức
thấu chi trong 1 tuần

KH sử dụng 1 phần hạn mức
thấu chi trong 1 tuần

Số tiền: 10,000,000 VND
Thời gian: 30 ngày

Số tiền: 10,000,000 VND
Thời gian: 7 ngày

Số tiền: 2,000,000 VND
Thời gian: 7 ngày

Giả thiết lãi suất thấu chi: 21%/năm

