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Quy định về Gói Tài khoản dành cho KHCN  

 

Nội dung Gói tài khoản 

VCB - Eco 

Gói tài khoản 

VCB - Plus 

Gói tài khoản 

VCB - Pro 

Gói tài khoản 

VCB - Advanced 

Dịch vụ trong Gói tài khoản 

Miễn phí quản lý 01 TKTT VNĐ 

Miễn phí duy trì dịch vụ VCB Digibank 

Miễn phí duy trì dịch vụ OTT 

Miễn phí chuyển 

tiền tới tài khoản 

thụ hưởng trong 

hệ thống VCB 

trên VCB 

Digibank 

- Miễn phí chuyển tiền tới tài khoản thụ hưởng trong hệ thống 

VCB trên VCB Digibank. 

- Miễn phí chuyển tiền tới tài khoản thụ hưởng trong và ngoài 

hệ thống VCB trên VCB Digibank 

Miễn phí phát 

hành 01 thẻ 

GNNĐ cho chủ 

thẻ chính  

Miễn phí phát hành 

01 thẻ GNNĐ cho 

chủ thẻ chính  

Miễn phí phát hành 

và phí duy trì 01 

thẻ GNQT Visa 

cho chủ thẻ chính  

Miễn phí phát hành 

và phí duy trì 01 thẻ 

GNQT Visa Platium 

cho chủ thẻ chính 

  

Mức phí Gói/ tháng – Dành cho 

KHCN không nhận lương (chưa bao 

gồm VAT) 

15,000 VNĐ 25,000 VNĐ 30,000 VNĐ 45,000 VNĐ 

Mức phí Gói/ tháng – Dành cho 

KHCN nhận lương (chưa bao gồm 

VAT) 

12,000 VNĐ 20,000 VNĐ 25,000 VNĐ 39,000 VNĐ 
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Số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân 

tối thiểu trên tài khoản thanh toán 

(TKTT) đăng ký Gói/ tháng để được 

miễn phí Gói (SDTGBQTT) 

2,000,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ 6,000,000 VNĐ 10,000,000 VNĐ 

Hạn mức giao dịch chuyển tiền trên 

Digibank  
Theo quy định hiện hành của VCB 

Qui định thu phí Gói tài khoản 

- Quý khách hàng đăng ký Gói tài khoản sẽ chỉ đóng phí theo mức quy định của 

từng Gói, và được miễn toàn bộ phí của các dịch vụ riêng lẻ trong Gói. 

- Phí Gói tài khoản được tính tròn lên theo tháng kể từ ngày Quý khách hàng đăng 

ký sử dụng Gói;  

- Phí Gói tài khoản của tháng X được hệ thống VCB tự động thu vào ngày mùng 2 

của tháng X+1; 

- Quý khách hàng duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân trên TKTT đăng ký 

Gói tài khoản trong tháng X lớn hơn hoặc bằng SDTGBQTT sẽ được miễn thu phí 

Gói của tháng X;  

(Lưu ý: Quý khách hàng KHÔNG phải cam kết duy trì số dư tối thiểu khi đăng ký 

sử dụng các Gói giao dịch) 

- Quý khách hàng yêu cầu hủy Gói tài khoản trong tháng Y sẽ tiếp tục sử dụng và 

đóng phí Gói đến hết tháng Y.  

- Quý khách hàng yêu cầu thay đổi/đăng ký lại Gói tài khoản trong tháng Y:  
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 Trường hợp Gói tài khoản mới có mức phí cao hơn Gói tài khoản Quý khách 

hàng đang sử dụng, Gói tài khoản mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi Quý khách 

hàng thay đổi/đăng ký lại thành công. 

 Trường hợp Gói tài khoản mới có mức phí thấp hơn Gói tài khoản đang sử 

dụng, Gói tài khoản Quý khách hàng đang sử dụng sẽ được duy trì đến hết 

tháng Y, Gói tài khoản mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng Y+1.  

- VCB sẽ dừng cung cấp Gói giao dịch đối với các Quý khách hàng không đóng phí 

Gói trong 2 tháng liên tiếp. Quý khách hàng có thể tiếp tục sử dụng và nộp phí khi 

sử dụng các dịch vụ riêng lẻ của VCB theo quy định tại Biểu phí dịch vụ dành cho 

khách hàng cá nhân hiện hành của VCB.  

Điều kiện sử dụng Gói áp dụng cho 

Quý khách hàng không nhận lương tại 

VCB 

- Là khách hàng của VCB; 

- Sử dụng đồng thời các dịch vụ dưới đây:  

 01 TKTT VNĐ  

 VCB Digibank  

 OTT 

 Thẻ GNNĐ hoặc thẻ GNQT Visa   

Điều kiện sử dụng Gói áp dụng cho 

Quý khách hàng nhận lương tại VCB 

- Là khách hàng của VCB và là cán bộ nhân viên của đơn vị sử dụng dịch vụ trả 

lương qua tài khoản thanh toán tại VCB;   

- Sử dụng đồng thời các dịch vụ dưới đây:  

 01 TKTT VNĐ  

 VCB Digibank  
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 OTT 

 Thẻ GNNĐ hoặc thẻ GNQT Visa   

Điều kiện sử dụng Gói áp dụng cho 

Quý khách hàng là khách hàng 

Priority 

- Quý khách hàng Priority của VCB có thể đăng ký Gói tài khoản sau: 

 Gói tài khoản VCB – Plus; hoặc 

 Gói tài khoản VCB – Pro; hoặc 

 Gói tài khoản VCB – Advanced. 

- Sử dụng đồng thời các dịch vụ dưới đây:  

 01 TKTT VNĐ  

 VCB Digibank  

 OTT 

 Thẻ GNNĐ hoặc thẻ GNQT Visa   

Hình thức đăng ký Gói giao dịch  

 

- Đăng ký tại Quầy giao dịch: Quý khách hàng có thể đăng ký/ hủy đăng ký Gói giao 

dịch tại mọi quầy giao dịch trên toàn hệ thống VCB; 

- Đăng ký trên ứng dụng VCB Digibank: Quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ 

VCB Digibank có thể đăng ký/ hủy đăng ký Gói giao dịch trên ứng dụng VCB 

Digibank. 

Trường hợp cần được tư vấn thêm thông tin, kính mời Quý khách hàng đến các phòng giao dịch của VCB hoặc liên hệ hotline 

của VCB - 1900545413 để được hỗ trợ.  

 


