
 

BIỂU PHÍ GÓI SẢN PHẨM E-DIAMOND 

 

A. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN 

Loại phí 
Tài khoản VP Super 

(KH đã định danh KHƯT) 

Tài khoản VP Super 

(KH chưa định danh KHƯT) 

Phí duy trì tài 

khoản  

• Số dư BQ tháng dưới 10,000,000VND: 

100,000VND/ tháng 

• Số dư BQ tháng từ 10,000,000VND đến 

dưới 20,000,000VND: 30,000VND/ tháng 

• Không thu phí: 

- Nếu KH sử dụng thẻ VPBank Diamond 

Debit MasterCard hoặc 

- Nếu số dư BQ tháng ≥ 20,000,000VND 

• 3 tháng đầu kể từ tháng mở tài khoản: Không 

thu phí 

• Từ tháng thứ 4:  

- Số dư BQ tháng dưới 10,000,000VND: 

100,000VND/ tháng 

- Số dư BQ tháng từ 10,000,000VND đến dưới 

20,000,000VND: 30,000VND/ tháng 

- Số dư BQ tháng ≥ 20,000,000VND: Không 

thu phí 

 

B. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ 

 
Thẻ Diamond Debit  

(KH đã định danh KHUT) 

Thẻ Diamond Debit  

(KH chưa định danh KHƯT) 

1. Phí phát hành   

Phát hành thường Không thu phí Không thu phí 

Phát hành lại Không thu phí 50,000 VND 

2. Phí thường niên   

Thẻ chính Không thu phí 
Miễn phí năm đầu (năm sau 

thu 149k/thẻ) 

Thẻ phụ 
Không thu phí 

(năm đầu, năm sau 99k/thẻ) 

Miễn phí năm đầu 

(năm sau thu 99k/thẻ) 

3. Phí rút tiền mặt (trong hệ thống VPBank) tại 

Việt Nam 
Không thu phí Không thu phí 

4. Phí rút tiền mặt (ngoài VPBank) tại Việt Nam Không thu phí Không thu phí 

5. Phí rút tiền mặt (ngoài VPBank) tại nước ngoài 1% (TT: 22,000VND) 4% (TT: 50,000VND) 

6. Phí truy vấn, in sao kê (ngoài VPBank) Không thu phí 7,000VND 

7. Phí thông báo mất cắp, thất lạc thẻ với Tổ chức 

quốc tế 
Không thu phí 200,000VND 

8. Phí xử lý các giao dịch thẻ quốc tế 2.5%/giao dịch 2.5%/ giao dịch 

9. Phí cấp lại PIN Không thu phí 30,000VND 

10. Phí dịch vụ khác Không thu phí 50,000VND 

Các loại phí khác, vui lòng tham khảo: 

- Biểu phí dành cho KHCN tiêu chuẩn: Tại đây 

- Biểu phí dành cho Khách hàng ưu tiên: Tại đây 

(*) Lưu ý: Biểu phí có thể thay đổi theo chính sách của VPBank theo từng thời kỳ 

 

https://www.vpbank.com.vn/tai-lieu-bieu-mau
https://diamond.vpbank.com.vn/sites/default/files/bieu_phi/Bi%E1%BB%83u%20ph%C3%AD%20VPBank%20Diamond.pdf

