
 

CHO VAY THẤU CHI TÍN CHẤP DÀNH CHO KH ƯU TIÊN 
 

1.   Cho vay thấu chi không TSBĐ là gì? 

Là phương thức cho vay theo đó VP Bank cho phép Khách hàng (KH) chi vượt số tiền có trên tài khoản 

thanh toán của KH tại VP Bank một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản 

thanh toán. 

2.   Điều kiện mở thấu chi không TSBĐ đối với KH ưu tiên tại VPBank? 

Ngoài các điều kiện chung áp dụng với cá nhân vay vốn tại VP Bank, KH phải đáp ứng thêm các điều 

kiện sau: 

• Được định danh là KH ưu tiên theo quy định của VPBank và thỏa điều kiện về nhóm Khách 

hàng định danh KH ưu tiên được cấp thấu chi không TSBĐ theo quy định của VPBank 

• Không có nợ nhóm 3 trở lên trong vòng 36 tháng, không có nợ nhóm 2 tại TCTD khác và 

không có nợ quá hạn tại VP Bank tại thời điểm hiện tại, không nằm trong danh sách cơ cấu nợ 

tại VP Bank, không nằm trong các danh sách cảnh báo, vi phạm theo quy định của VPBank 

trong từng thời kỳ 

• Đang không có khoản vay thấu chi không có tài sản bảo đảm tại VPBank, Có Tài khoản thanh 

toán (TKTT) mở tại VPBank và TK này chưa được cấp hạn mức thấu chi (HMTC) có TSĐB hoặc 

chưa được dùng để thu nợ tự động cho khoản vay khác tại VP Bank 

3.   Ưu điểm khi KH vay thấu chi không TSBĐ qua VP Bank online? 

• Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi, hạn mức cao dành riêng cho nhóm KH ưu tiên tại 

VPBank 

• KH không chi tiêu thấu chi thì không bị tính lãi, KH sử dụng thấu chi và hoàn trả lại trước 18h 

trong cùng ngày chi tiêu thì không bị tính lãi 

• Lãi suất: Khách hàng được áp dụng chính sách giá với mức lãi suất ưu đãi từ 16%-18%/năm 

• KH được miễn các loại phí liên quan đến thấu chi (phí thiết lập tài khoản, phí quản lý tài khoản, 

phí duy trì tài khoản thấu chi) 

• Thời hạn duy trì HMTC: tối đa 12 tháng 

4.   Mục đích sử dụng vốn vay: 

Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống 

5.   Số tiền cho vay, Phương thức giải ngân, phương thức thực hiện thấu chi: 



 

- Số tiền vay tối thiểu 30 triệu đồng, tối đa 300 triệu đồng. 

- Hạn mức thấu chi sẽ được giải ngân vào TKTT của KH 

- KH được sử dụng tiền vay thấu chi để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán 

6.   Phương thức trả nợ gốc/lãi; Lãi suất cho vay, phí 

• Nợ gốc: thanh toán vào ngày kết thúc HMTC hoặc tại ngày chấm dứt HMTC trước hạn 

• Nợ lãi: thanh toán hàng tháng 

• Lãi suất cho vay được quy định cụ thể tại Hợp đồng cho vay. 

Phương pháp tính lãi tiền vay: theo quy định của pháp luật và được quy định cụ thể tại Điều 

kiện giao dịch chung về cho vay hạn mức thấu chi không có tài sản bảo đảm dành cho khách 

hàng cá nhân vay vốn trên kênh VPBank online của VPBank.   

7.   Thông tin về Hợp đồng cấp HMTC, điều kiện giao dịch chung:  

• Hợp đồng cho vay HMTC là hợp đồng điện tử được Khách hàng ký kết bằng Chữ ký điện tử.  

• Điều kiện giao dịch chung về cho vay HMTC không có tài sản bảo đảm dành cho khách hàng cá 

nhân vay vốn trên kênh VPBank online của VPBank là phụ lục gắn liền, không tách rời của Hợp đồng 

cho vay HMTC được ký kết giữa Khách hàng và VPBank.  

• Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi tài khoản được cấu thành bởi:  

 Đề nghị vay hạn mức thấu chi do Khách hàng khởi tạo gửi tới VPBank thông qua VPBank 

Online;  

 Xác nhận cho vay hạn mức thấu chi tài khoản của VPBank đối với Khách hàng trên VPBank 

Online; 

 Điều kiện giao dịch chung về cho vay hạn mức thấu chi tài khoản được Khách hàng xác nhận 

đã đọc, hiểu và đồng ý toàn bộ trên VPBank Online. Điều kiện giao dịch chung được niêm yết 

công khai tại trụ sở và trên website http://www.vpbank.com.vn của VPBank.  

8.  Tất toán hạn mức thấu chi trước hạn:  

Khách hàng được phép tất toán hạn mức thấu chi trước hạn và không mất phí tất toán trước hạn  

9.   Các nội dung khác:  

Khách hàng vui lòng tìm hiểu tại Hợp đồng cho vay, Điều kiện giao dịch chung về cho vay hạn mức 

thấu chi không có tài sản bảo đảm dành cho khách hàng cá nhân vay vốn trên kênh VPBank Online 

của VPBank. 

http://www.vpbank.com.vn/

