
THẺ GHI NỢ CHO CON 

 

Tiện ích và ưu đãi 

 Thẻ ghi nợ cho con là thẻ phụ thẻ ghi nợ gắn với thẻ chính của bố hoặc mẹ. 

 Trẻ từ 6 đến dưới 15 tuổi có thể làm quen với việc quản lý tài chính và tự chủ chi 

tiêu cá nhân qua các giao dịch được phép thực hiện bằng thẻ sau đây: 

 Thanh toán hàng hóa dịch vụ qua Thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán; 

 Thanh toán hàng hóa dịch vụ trực tuyến; 

 Đổi PIN thẻ tại ATM VCB; 

 Thanh toán thẻ qua ứng dụng thanh toán trên di động (Ví dụ: Google Pay, 

Samsung Pay) theo quy định của VCB trong từng thời kỳ; 

 Nhận tiền qua thẻ Visa; 

 Nạp tiền tại ATM. 

 Bố mẹ có thể hạn chế các giao dịch không cần thiết của trẻ, do thẻ không thể thực 

hiện được các giao dịch sau: 

 Rút tiền mặt/Rút tiền mặt bằng QR code tại điểm giao dịch của VCB, ATM 

của VCB, ATM của ngân hàng khác bằng thẻ hoặc qua Digibank; 

 Chuyển tiền trong VCB, ngoài VCB qua thẻ tại ATM của VCB; 

 Chuyển tiền nhanh 24/7 qua thẻ tại ATM VCB; 

 Thanh toán hóa đơn tại ATM VCB. 

 Bố mẹ có thể chủ động kiểm soát chi tiêu của trẻ bằng cách thực hiện trên VCB 

Digibank hoặc yêu cầu hỗ trợ tại điểm giao dịch của VCB như: 

 Lựa chọn hạn mức phù hợp với nhu cầu sử dụng của trẻ: 

 

Lựa chọn Hạn mức tối đa/ngày Hạn mức tối đa/lần 

1 1 triệu VNĐ 1 triệu VNĐ 

2 2 triệu VNĐ 2 triệu VNĐ 

3 5 triệu VNĐ 5 triệu VNĐ 

 

 Tra cứu sao kê thẻ trên VCB Digibank; 

 Khóa thẻ tạm thời và mở khóa thẻ khi cần thiết; 

 



Điều kiện phát hành 

 Là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam. 

 Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi và không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi 

dân sự. 

 Được người đại diện theo pháp luật (là bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp) 

đồng thời là chủ thẻ chính thẻ ghi nợ VCB đồng ý bằng văn bản về việc phát hành 

và sử dụng thẻ phụ thẻ ghi nợ. 

 

Thủ tục phát hành thẻ 

 Danh mục hồ sơ phát hành thẻ (ngoài hồ sơ phát hành thẻ chính đã cung cấp cho 

ngân hàng): 

 Đề nghị phát hành thẻ phụ thẻ ghi nợ VCB dành cho người từ đủ 6 tuối đến 

chưa đủ 15 tuổi (bản gốc) do chủ thẻ chính ký tên; 

 CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn (bản copy có xuất trình bản gốc) của 

chủ thẻ chính; 

 Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ, bao 

gồm một trong các giấy tờ sau đây: 

 Giấy khai sinh của chủ thẻ phụ (bản copy có xuất trình bản gốc) để 

chứng minh mối quan hệ giữa Bố/Mẹ và con; 

 Trích lục đăng ký giám hộ (bản copy có xuất trình bản gốc) để chứng 

minh mối quan hệ giữa Người giám hộ với người được giám hộ. 

 Khách hàng có thể đăng ký phát hành Thẻ ghi nợ cho con thông qua các kênh sau 

đây: 

 Đăng ký phát hành thẻ tại CN/PGD của VCB; 

 Đăng ký phát hành thẻ qua VCB Digibank, sau đó hoàn thiện hồ sơ và nhận 

thẻ tại CN/PGD của VCB. 

 

Thông tin Biểu phí 

Áp dụng biểu phí của thẻ phụ thẻ ghi nợ, chi tiết tại đây. 

 

Biểu mẫu 

Đề nghị phát hành thẻ phụ thẻ ghi nợ Vietcombank dành cho người  từ đủ 6 đến chưa 

đủ 15 tuổi, chi tiết tại đây.

https://portal.vietcombank.com.vn/content/personal/BieuPhi/Th%E1%BA%BB/Th%E1%BA%BB%20ghi%20n%E1%BB%A3%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF/BI%E1%BB%82U%20PH%C3%8D%20TH%E1%BA%BA%20GHI%20N%E1%BB%A2%20QU%E1%BB%90C%20T%E1%BA%BE%20CHUNG/20220701_Bieu%20phi%20dich%20vu%20va%20lai%20suat%20the.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/content/personal/KhoAnh/The/2022.12.24%20The%20GN%20con/20221130_De%20nghi%20phat%20hanh%20The%20ghi%20no%20cho%20con.pdf


 


