
 

                                          Lần ban hành: 02 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình 

thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.                                                          

                                                                              Trang số: 1                                                                                                                                      

 

BIỂU PHÍ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN SỐ ĐẸP 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA GÓI DIAMOND INVEST 

 

 

Các Khách hàng tham gia gói sản phẩm Diamond Invest 01và Diamond Investor 02 sẽ được 

áp dụng biểu phí mở tài khoản thanh toán số đẹp như dưới đây: 

- Mỗi khách hàng chỉ mở 01 Tài khoản số đẹp áp dụng mức phí theo gói Diamond Invest 

và chỉ áp dụng tại chi nhánh/ khu vực định danh của khách hàng. 

- Từ tài khoản số đẹp thứ 2 trở đi, thu 100% theo mức phí online. 

- Đối với khách hàng đã có TKSĐ thu phí 100% hoặc đã có TKSĐ mở theo chính sách ưu 

đãi khác thì vẫn hưởng ưu đãi theo quy định này. Không áp dụng đồng thời việc giảm 

phí theo phân quyền điều chỉnh phí dịch vụ KHCN theo quyết định số 1366/2014/QĐ-

TGĐ về ban hành biểu phí dịch vụ KHCN sửa đổi và phân quyền giảm phí sửa đổi và 

các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế. 

Mức phí tại quầy 
Gói Diamond Invest 

Hạng VIP 1 

Gói Diamond Invest 

Hạng VIP 2 

Gói Diamond Invest 

Hạng VIP 3 

TKSĐ có phí tối đa 

50,000,000  
0 

Giảm 50% 

Trong 3 tháng tiếp 

theo nếu KH duy trì 

số dư casa BQ tối 

thiểu 500 triệu 

VND/tháng hoặc 

ngoại tệ tương 

đương: 0 

 

Giảm 50% 

Trong 3 tháng tiếp 

theo nếu KH duy trì 

số dư casa BQ tối 

thiểu 500 triệu 

VND/tháng hoặc 

ngoại tệ tương 

đương: 0 

 

TKSĐ có phí tối đa 

20,000,000  

 

0 0 Giảm 50%.  

TKSĐ có phí tối đa 

10,000,000 
0 0 0 

(Mức phí trên chưa bao gồm VAT) 

 


