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ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG GÓI GIAO DỊCH SME  

ST

T 
Nội dung Gói SME Basic Gói SME Online Gói SME Advanced 

I. CÁC DỊCH VỤ TRONG GÓI1 

1 Phí mở TKTT số đẹp  Miễn phí 1 TKTT số đẹp 3/4 

chữ số cuối 

Miễn phí 1 TKTT số đẹp 

3/4/5 chữ số cuối 

2.   Phí quản lý 1 TKTT VNĐ Miễn phí 

3.   Các phí trên VCB DigiBiz:  

3.1 Phí duy trì dịch vụ Miễn phí 

3.2 Phí chuyển tiền VNĐ trong hệ 

thống VCB  

Miễn phí 

Miễn phí Miễn phí 

3.3 Phí chi lương, thanh toán bảng 

kê bằng VNĐ – Ghi có TK 

người hưởng tại VCB 

3.4 Phí chuyển tiền VNĐ ngoài hệ 

thống VCB - bao gồm cả 24/7  

Không ưu đãi 
3.5 Phí chi lương, thanh toán bảng 

kê bằng VNĐ – Ghi có TK 

người hưởng ngoài VCB 

3.6 Phí nộp NSNN 

4.   Các phí tại Quầy:2 

4.1 Phí nộp tiền mặt VNĐ 
Không ưu đãi Không ưu đãi Miễn phí 

4.2 Phí rút tiền mặt VNĐ 

                                           
1 Chỉ áp dụng với TKTT và giao dịch bằng tiền VNĐ 
2 Ưu đãi tại Quầy được áp dụng tại toàn bộ các Chi nhánh VCB. 
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4.3 Phí chuyển tiền VNĐ trong hệ 

thống VCB 

4.4 Phí chuyển tiền VNĐ ngoài hệ 

thống VCB 

4.5 Phí chi lương, thanh toán bảng 

kê bằng VNĐ 

5.   Phí thẻ doanh nghiệp 

Vietcombank Visa Business 

    

  

  

  

5.1 Phí duy trì tài khoản thẻ Ghi nợ 

quốc tế 

 Miễn phí 1 thẻ Miễn phí 2 thẻ 

5.2 Phí thường niên Thẻ tín dụng 

quốc tế 

 

 Miễn phí 1 thẻ Miễn phí 2 thẻ 

II. MỨC PHÍ GÓI VÀ SỐ DƯ RIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN TRÊN TKTT CỦA KHÁC HÀNG 

1.    Mức phí Gói (Chưa VAT) 50.000 VNĐ 400.000 VNĐ 950.000 VNĐ 

2.    Số dư tiền gửi không kỳ hạn 

bình quân tối thiểu để được 

miễn phí Gói (SDTGBQTT) 

30.000.000 VNĐ 250.000.000 VNĐ 600.000.000 VNĐ 

III. QUY ĐỊNH KHÁC 

1 Quy định chung - KH SME đăng ký sử dụng VCB DigiBiz sẽ được yêu cầu đăng ký 01 TKTT VND sử dụng 

1 trong 3 Gói giao dịch SME. Trường hợp KH sử dụng nhiều hơn 1 TKTT, các giao dịch 

trên TKTT không đăng ký sử dụng Gói giao dịch SME vẫn được miễn phí theo phạm vi 

của Gói. 

- KH SME sử dụng VCB DigiBiz có quyền thay đổi giữa các Gói giao dịch SME, nhưng 

không thể hủy Gói để sử dụng và trả phí theo từng dịch vụ đơn lẻ trên VCB DigiBiz. 

2 Quy định thu phí - KH SME sử dụng Gói giao dịch SME sẽ được miễn phí toàn bộ các phí dịch vụ riêng lẻ 

trong Gói và chỉ đóng phí Gói theo mức quy định của từng Gói 
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- KH không phải cam kết duy trì SDTGBQTT. Trường hợp KH SME duy trì SDTGBQTT 

lớn hơn hoặc bằng số dư tối thiểu ở mục II.2 sẽ được miễn phí Gói trong tháng và được 

hưởng đầy đủ các ưu đãi của Gói tương ứng. 

- Phí Gói giao dịch SME được tính tròn lên theo tháng kể từ ngày KH đăng ký sử dụng Gói 

giao dịch SME. 

- Phí Gói giao dịch SME của tháng X được hệ thống VCB tự động thu vào ngày mùng 2 của 

tháng X+1. Phí được thu mặc định trên TKTT mà KH đăng ký Gói. 

- Trường hợp KH không duy trì đủ số dư trên TKTT để nộp phí Gói giao dịch, hệ thống sẽ 

tự động thu hết số dư còn lại trên TKTT đăng ký Gói, sau đó sẽ tiếp tục thu phí Gói từ các 

TKTT khác của KH (nếu có) để thu tối đa số phí còn thiếu..  

- Trường hợp KH SME không duy trì đủ số dư trên các TKTT để đảm bảo nghĩa vụ đóng 

phí Gói trong 60 ngày liên tiếp, VCB sẽ dừng cộng dồn số Phí Gói KH còn nợ và chuyển 

Gói giao dịch KH đang sử dụng về Gói SME Basic. 

3 Điều kiện sử dụng Gói giao 

dịch 

- Là khách hàng của VCB được định danh là KH SME theo quy định hiện hành của VCB. 

- Đăng ký sử dụng dịch vụ VCB DigiBiz. 

4 Hình thức đăng ký Gói giao 

dịch 

- Đăng ký tại Quầy: Quý khách hàng lựa chọn Gói giao dịch SME phù hợp khi đăng ký dịch 

vụ VCB DigiBiz tại tất cả các quầy giao dịch trên toàn hệ thống VCB. 

- Đăng ký trực tuyến: Quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ VCB – iB@nking  có thể lựa 

chọn Gói giao dịch SME phù hợp ngay khi sử dụng tính năng “Đăng ký dịch vụ VCB 

DigiBiz” trên VCB – iB@nking. 

5 Thay đổi các Gói giao dịch - Quý khách hàng có thể thay đổi Gói giao dịch SME phù hợp tại tại tất cả các quầy giao 

dịch trên toàn hệ thống VCB hoặc trên ứng dụng ngân hàng số VCB DigiBiz, mục “Gói 

giao dịch” 

- Nguyên tắc khi thay đổi Gói giao dịch SME: 
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STT Trường hợp 
Tính năng của Gói giao dịch SME áp 

dụng 

Mức Phí Gói/ 

SDTGBQTT 

của kỳ tính phí 

1 

KH thay đổi từ Gói 

thấp lên Gói cao 

trong tháng X3 

Áp dụng tính năng Gói sau thay đổi (Gói 

cao) ngay tại thời điểm KH chuyển Gói 

giao dịch SME. Phí Gói/ 

SDTGBQTT của 

Gói cao. 
2 

KH thay đổi từ Gói 

cao xuống Gói thấp 

trong tháng X. 

Tiếp tục áp dụng tính năng Gói hiện tại 

(Gói cao) đến hết tháng X. 

Từ ngày 1 tháng X+1, áp dụng tính năng 

Gói sau thay đổi (Gói thấp). 
 

  

                                           
3 Gói cao được hiểu là Gói có mức Phí Gói/ SDTGBQTT cao hơn và ngược lại. 


