
 

THỂ LỆ  

GÓI SẢN PHẨM DIAMOND BUSINESS DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

LÀ THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO/ CHỦ DOANH NGHIỆP 

Điều 1. Mô tả Gói sản phẩm 

Gói sản phẩm Diamond Business là một gói sản phẩm bao gồm nhiều sản phẩm/dịch vụ được 

VPBank thiết kế, cung cấp dành riêng cho Khách hàng cá nhân là thành viên Ban lãnh đạo/Chủ 

doanh nghiệp. Theo đó, khi Khách hàng đáp ứng được các điều kiện để sử dụng Gói sản phẩm 

Diamond Business, Khách hàng sẽ được hưởng một số quyền lợi/chính sách riêng về lãi suất, 

phí dịch vụ, ... được VPBank quy định trong từng thời kỳ. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ và thuật ngữ viết tắt 

1. Giải thích từ ngữ 

a) Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên - VPBank Diamond: Là tổng hợp các Dịch vụ, Sản phẩm 

ngân hàng được VPBank thiết kế riêng cho phân khúc Khách hàng ưu tiên của 

VPBank. Khi tham gia Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên, Khách hàng sẽ được áp dụng các 

chính sách sản phẩm, dịch vụ riêng biệt với rất nhiều các quyền lợi, tiện ích ưu việt 

dành riêng cho phân khúc Khách hàng ưu tiên. 

b) Khách hàng ưu tiên/ KHƯT: Là Khách hàng cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện để trở 

thành Khách hàng ưu tiên theo quy định của VPBank, được VPBank định danh trên hệ 

thống T24. 

c) Ban lãnh đạo doanh nghiệp: Là chủ sở hữu doanh nghiệp và các cán bộ quản lý, được 

hiểu bao gồm các chức vụ như: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban 

kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối, Chủ tịch Công 

đoàn, Trưởng/Phó phòng, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Chi nhánh, Kế toán trưởng 

và các chức danh tương đương. 

d) Chủ doanh nghiệp: Là chủ sở hữu doanh nghiệp, được hiểu bao gồm các chức vụ 

như: Giám đốc/Tổng Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp, cá nhân nắm giữ từ 25% trở lên vốn điều lệ của doanh nghiệp 

đó. 

2. Chữ viết tắt 

a) KHƯT: Là Khách hàng Ưu tiên. 



 

b) KHCN/KH/Khách hàng: Là Khách hàng cá nhân. 

c) SME: Là Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

d) CMB: Là Khối Khách hàng doanh nghiệp. 

e) CIB: Là Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư. 

f) RB: Là Khối Khách hàng cá nhân. 

g) ĐVKD: Là Đơn vị kinh doanh. 

h) RM: Là Chuyên viên Quan hệ khách hàng ưu tiên/nhân viên được phân công chăm 

sóc KHƯT thuộc Khối Khách hàng cá nhân. 

i) CBB: Là Cán bộ bán. 

j) BIC: Là Trung tâm Phân tích Kinh doanh. 

k) T24: Là Hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu giao dịch của ngân hàng. 

l) CSR: Là Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng thuộc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Chi 

nhánh - Khối vận hành. 

m) GĐCN: Là Giám đốc Chi nhánh. 

n) TT AF: Là Trung tâm Phân khúc AF và Sản phẩm đầu tư. 

o) TKSĐ: Là Tài khoản số đẹp. 

p) KH NTB : Là khách hàng cá nhân định danh hạng Preferred/Private trong vòng 04 

tháng kể từ tháng mở CIF. 

q) Quy định 64/2021: Quy định về dịch vụ Ngân hàng ưu tiên - VPBank Diamond số 

64/2021/QĐi-TGĐ ban hành ngày 19/07/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế (nếu có). 

Điều 3. Mục đích, đối tượng áp dụng 

1. Mục đích: Quy định các điều kiện, đặc điểm của Gói sản phẩm Diamond Business dành 

cho Khách hàng là Ban lãnh đạo/Chủ doanh nghiệp. 

2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các Khách hàng cá nhân là Ban lãnh đạo/Chủ doanh 

nghiệp và đáp ứng được điều kiện theo quy định tại Thể lệ này. 

Điều 4. Phạm vi triển khai 

Toàn hệ thống VPBank. 

Điều 5. Nội dung Gói sản phẩm Diamond Business Package 01 



 

1. Điều kiện đăng ký Gói sản phẩm: 

a) Khách hàng là thành viên Ban lãnh đạo/Chủ doanh nghiệp thuộc Khối SME đã mở CIF 

doanh nghiệp tại VPBank theo danh sách phân bổ từ TT AF; hoặc Khách hàng là thành 

viên Ban lãnh đạo/Chủ doanh nghiệp thuộc Khối SME quản lý đã mở CIF doanh nghiệp 

tại VPBank với doanh thu từ 20 tỷ VND trở lên/năm; hoặc 

b) Khách hàng là Chủ tịch Công đoàn, Trưởng/Phó phòng, Giám đốc Trung tâm, Giám 

đốc Chi nhánh và các chức danh tương đương thuộc doanh nghiệp thuộc Khối CMB, 

CIB. 

c) Đồng thời, Khách hàng chưa được định danh là KHƯT tại thời điểm đăng ký Gói sản 

phẩm. 

d) Khách hàng, chủ sở hữu hưởng lợi của Khách hàng (nếu có) không thuộc các danh 

sách phòng, chống rửa tiền mà biện pháp xử lý tương ứng với các danh sách này yêu 

cầu không thiết lập quan hệ/thực hiện giao dịch với Khách hàng hoặc yêu cầu phải trì 

hoãn giao dịch của Khách hàng theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ. 

2. Các sản phẩm/dịch vụ nằm trong Gói sản phẩm và chính sách áp dụng của Gói sản phẩm 

a) Thời gian áp dụng các chính sách trong Gói: Từ thời điểm Khách hàng được định 

danh chính thức là KHƯT của VPBank (tại thời điểm đăng ký Gói sản phẩm và được 

VPBank phê duyệt) tới khi KH đề nghị chấm dứt quyền lợi KHƯT hoặc KH không còn 

giữ vị trí thành viên Ban lãnh đạo tại doanh nghiệp hoặc Doanh nghiệp của Khách 

hàng ngừng giao dịch tại VPBank hoặc khi VPBank xác định KH không đáp ứng điều 

kiện cung cấp Gói sản phẩm theo quy định của VPBank từng thời kỳ. 

b) Mã sản phẩm: Các KH tham gia Gói sản phẩm này sẽ được đánh dấu bằng code nhận 

diện BIZPACK01 tại trường Promotion.prg trên T24. 

c) Chính sách áp dụng dành cho KH đăng ký Gói sản phẩm như sau: 

STT Sản phẩm/Dịch vụ Chính sách áp dụng 

I. Chính sách dành cho Khách hàng 

1 Định danh KHƯT  

Đăng ký Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên như đối với 

nhóm khách hàng được định danh tại Điểm b, 

Khoản 2, Điều 3 Quy định 64/2021 theo thời gian 

thực tế đáp ứng điều kiện định danh. Mã định 



 

STT Sản phẩm/Dịch vụ Chính sách áp dụng 

danh trên hệ thống T24:  

 VIP.TYPE = AF-Special 

 VIP.GROUP = AF-SME/AF-CMB/AF-CIB 

 Promotion.prg = BIZPACK01 

2 
Tài khoản số đẹp cá nhân 

gắn với tài khoản VPSuper 

Áp dụng theo Phụ lục Biểu phí sản phẩm và dịch 

vụ. 

3 Thẻ ghi nợ quốc tế 

Hưởng các quyền lợi, chính sách riêng của thẻ ghi 

nợ quốc tế theo quy định của VPBank từng thời 

kỳ 

4 Dịch vụ VPBank NEO 
- Biểu phí được áp dụng theo quy định của 

VPBank ban hành từng thời kỳ. 

5 
Dịch vụ phòng chờ sân bay 

VPBank Diamond Elite 

- Áp dụng theo chính sách dành cho KHƯT hạng  

Special theo Quy định 40/2018. 

II. Chính sách dành cho Khách hàng/Doanh nghiệp thuộc Khối SME mà Khách hàng 

là thành viên Ban lãnh đạo/Chủ doanh nghiệp  

1 

Doanh nghiệp mà Khách 

hàng là thành viên Ban lãnh 

đạo/Chủ doanh nghiệp 

được định danh KHƯT mở 

TKSĐ cho doanh nghiệp 

Doanh nghiệp sẽ được áp dụng biểu phí theo 

PL02.QĐ-GDCN ban hành kèm theo Thể lệ này. 

2 

Khách hàng là thành viên 

Ban lãnh đạo/Chủ doanh 

nghiệp được định danh 

KHƯT và Doanh nghiệp có 

sử dụng Gói sản phẩm quản 

lý dòng tiền theo Quyết 

định v/v ban hành Thể lệ  

gói sản phẩm quản lý dòng 

- KH AF – Special: Không thu phí sử dụng dịch 

vụ gói QLDT 

(VPBasic/VPSmartpay/VPFlexible/VPDeluxe) 

năm đầu tiên 

- KH AF – Preferred: Không thu phí sử dụng dịch 

vụ gói QLDT  

(VPBasic/VPSmartpay/VPFlexible/VPDeluxe) 



 

STT Sản phẩm/Dịch vụ Chính sách áp dụng 

tiền cho khách hàng SME 

số 762/2020/QĐ-TGĐ 

(theo Gói 

VPBasic/VPSmartPay/VPFl

exible/VPDeluxe), Doanh 

nghiệp sẽ được áp dụng 

chính sách tương ứng với 

hạng của KH như sau: 

trong 02 năm đầu tiên 

- KH AF – Private: Không thu phí sử dụng dịch 

vụ gói QLDT  

(VPBasic/VPSmartpay/VPFlexible/VPDeluxe) 

trong 03 năm đầu tiên 

3 

Doanh nghiệp mà Khách 

hàng là thành viên Ban lãnh 

đạo/Chủ doanh nghiệp mở 

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBiz 

và thẻ tín dụng quốc tế 

Google MC SME Platinum 

- Không thu  phí thường niên năm đầu tiên 

- Hoàn tiền không giới hạn khi thanh toán dịch 

vụ Quảng cáo trực tuyến theo Quyết định Ban 

hành thể lệ chương trình ưu đãi dành cho chủ 

thẻ Doanh nghiệp VPBank thanh toán dịch vụ 

trực tuyến số 07/2021/QĐ-TGĐ ngày 

07/01/2021. 

- Hoàn tiền không giới hạn khi thanh toán dịch 

vụ VNG Cloud theo Quyết định Ban hành Thể 

lệ chương trình hoàn tiền cho khách hàng sử 

dụng thẻ doanh nghiệp quốc tế VPBank khi 

thanh toán dịch vụ VNG Cloud số 

515/2021/QĐ-TGĐ ngày 01/08/2021. 

4 

Doanh nghiệp mà Khách 

hàng là thành viên Ban lãnh 

đạo/Chủ doanh nghiệp kết 

nối cổng thanh toán 

Ecompay – Simplify 

- Giảm tối đa 100% phí dịch vụ khi KH doanh 

nghiệp đăng ký, mức giảm sẽ tùy thuộc tùy 

thuộc vào từng ngành nghề và từng trường 

hợp khách hàng cụ thể theo thẩm quyền phê 

duyệt giảm phí quy định tại văn bản 

564/2021/QĐ-TGĐ (các trường hợp KH phát 

sinh nhu cầu về cổng thanh toán gửi về phòng 

CPOS SME để được tư vấn và hỗ trợ về phí) 

- Hoa hồng giới thiệu Khách hàng với doanh số 

giao dịch tối thiểu đạt 20 triệu đồng trong 



 

STT Sản phẩm/Dịch vụ Chính sách áp dụng 

vòng 30 ngày sử dụng theo quyết định Ban 

hành thể lệ Chương trình giới thiệu khách hàng 

mở, sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ trực tuyến 

Ecompay số 272/2021/QĐ-TGĐ ngày 

26/04/2021. 

5 

Doanh nghiệp mà Khách 

hàng là thành viên Ban lãnh 

đạo/Chủ doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ thanh toán 

chấp nhận thẻ (POS) 

- Giảm tối đa 70% mức phí dịch vụ thanh toán 

chấp nhận thẻ (POS) tùy thuộc vào từng 

ngành nghề cụ thể theo Quyết định Ban hành 

Biểu phí dịch vụ thanh toán chấp nhận thẻ 

POS của VPBank số 1031/2019/QĐ-TGĐ ngày 

25/12/2019 và theo quy định về thẩm quyền 

giảm phí 231/2020/QĐ-TGĐ ngày 

24/04/2020  

Điều 6. Nội dung Gói sản phẩm Diamond Business Package 02 

1. Điều kiện đăng ký Gói sản phẩm: 

a) Khách hàng là KH ưu tiên hiện hữu và là Chủ doanh nghiệp SME; và 

b) Doanh nghiệp do KH làm chủ chưa mở CIF tại VPBank tại thời điểm đăng ký Gói sản 

phẩm; và 

c) Doanh nghiệp do KH làm chủ đồng thời đăng ký mở Tài khoản thanh toán Doanh 

nghiệp tại VPBank. Điều kiện, thủ tục và các quy định liên quan đến việc đăng ký sử 

dụng dịch vụ thực hiện theo Quy trình mở hồ sơ khách hàng và mở tài khoản thanh 

toán, tài khoản thanh toán chung dành cho khách hàng tổ chức tại VPBank số 

62/2017/QT-TGÐ ngày 23/08/2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) 

của VPBank trong từng thời kỳ. 

d) Khách hàng, chủ sở hữu hưởng lợi của Khách hàng (nếu có) không thuộc các danh 

sách phòng, chống rửa tiền mà biện pháp xử lý tương ứng với các danh sách này yêu 

cầu không thiết lập quan hệ/thực hiện giao dịch với Khách hàng hoặc yêu cầu phải trì 

hoãn giao dịch của Khách hàng theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ. 

2. Các sản phẩm/dịch vụ nằm trong Gói sản phẩm và chính sách áp dụng của Gói sản phẩm: 

a) Thời gian áp dụng các chính sách trong Gói: Từ thời điểm đăng ký Gói sản phẩm 



 

(được VPBank phê duyệt) tới khi Khách hàng chấm dứt định danh là KHƯT hoặc KH 

đề nghị chấm dứt sử dụng Gói sản phẩm này hoặc khi VPBank xác định KH không 

đáp ứng điều kiện cung cấp Gói sản phẩm theo quy định của VPBank từng thời kỳ. 

b) Mã sản phẩm: Các KH tham gia Gói sản phẩm này sẽ được đánh dấu bằng code nhận 

diện BIZPACK02 tại trường Promotion.prg trên T24 

c) Chính sách áp dụng dành cho KH đăng ký Gói sản phẩm như sau: 

STT Sản phẩm/Dịch vụ Ưu đãi chi tiết 

I. Chính sách dành cho Khách hàng 

1 
Tài khoản số đẹp cá nhân 

gắn với tài khoản VP Super 

- Áp dụng theo Phụ lục Biểu phí sản phẩm 

và dịch vụ. 

2 Thẻ ghi nợ quốc tế 

- Hưởng các quyền lợi, chính sách riêng về 

giá của thẻ ghi nợ quốc tế theo quy định 

của VPBank từng thời kỳ 

3 Dịch vụ VPBank NEO 
- Biểu phí được áp dụng theo quy định của 

VPBank ban hành từng thời kỳ. 

II.       Chính sách dành cho Khách hàng/Doanh nghiệp thuộc Khối SME mà Khách 

hàng là Chủ doanh nghiệp 

1 

Doanh nghiệp mà KH làm 

Chủ doanh nghiệp mở TKSĐ 

doanh nghiệp 

- Áp dụng biểu phí theo PL02.QĐ-

GDCN/168 ban hành kèm theo Thể lệ này 



 

STT Sản phẩm/Dịch vụ Ưu đãi chi tiết 

2 

Doanh nghiệp mà KH là Chủ 

doanh nghiệp sử dụng Gói 

sản phẩm quản lý dòng tiền 

theo Thể lệ  gói sản phẩm 

quản lý dòng tiền cho khách 

hàng SME ban hành kèm 

theo Quyết định số 

762/2020/QĐ-TGĐ (theo 

Gói 

VPBasic/VPSmartPay/VPFle

xible/VPDeluxe) 

- KH AF – Special: Không thu phí sử dụng 

dịch vụ gói QLDT  (VPBasic/VPSmartpay/ 

VPFlexible/ VPDeluxe) năm đầu tiên 

- KH AF – Preferred: Không thu phí sử dụng 

dịch vụ gói QLDT  (VPBasic/VPSmartpay/ 

VPFlexible/VPDeluxe) trong 02 năm đầu 

tiên 

- KH AF – Private: Không thu phí sử dụng 

dịch vụ gói QLDT (VPBasic/VPSmartpay/ 

VPFlexible/VPDeluxe) trong 03 năm đầu 

tiên. 

3 

Doanh nghiệp mà KH là Chủ 

doanh nghiệp mở Thẻ ghi nợ 

quốc tế VPBiz và Thẻ tín 

dụng quốc tế Google MC 

SME Platinum 

- Không thu phí thường niên năm đầu tiên 

- Hoàn tiền không giới hạn khi thanh toán 

dịch vụ Quảng cáo trực tuyến theo Quyết 

định Ban hành thể lệ chương trình ưu đãi 

dành cho chủ thẻ Doanh nghiệp VPBank 

thanh toán dịch vụ trực tuyến số 

07/2021/QĐ-TGĐ ngày 07/01/2021. 

- Hoàn tiền không giới hạn khi thanh toán 

dịch vụ VNG Cloud theo Quyết định Ban 

hành Thể lệ chương trình hoàn tiền cho 

khách hàng sử dụng thẻ doanh nghiệp 

quốc tế VPBank khi thanh toán dịch vụ 

VNG Cloud số 515/2021/QĐ-TGĐ ngày 

01/08/2021. 



 

STT Sản phẩm/Dịch vụ Ưu đãi chi tiết 

4 

Doanh nghiệp mà KH là Chủ 

doanh nghiệp kết nối cổng 

thanh toán Ecompay – 

Simplify 

- Giảm tối đa 100% phí dịch vụ khi KH đăng 

ký, mức giảm sẽ tùy thuộc tùy thuộc vào 

từng ngành nghề và từng trường hợp 

khách hàng cụ thể theo thẩm quyền phê 

duyệt giảm phí quy định tại văn bản 

564/2021/QĐ-TGĐ (các trường hợp KH 

phát sinh nhu cầu về cổng thanh toán gửi 

về phòng CPOS SME để được tư vấn và hỗ 

trợ về phí).  

- Hoa hồng giới thiệu Khách hàng với doanh 

số giao dịch tối thiểu đạt 20 triệu đồng 

trong vòng 30 ngày sử dụng theo quyết 

định Ban hành thể lệ Chương trình giới 

thiệu khách hàng mở, sử dụng dịch vụ 

thanh toán thẻ trực tuyến Ecompay số 

272/2021/QĐ-TGĐ ngày 26/04/2021 

5 

Doanh nghiệp mà KH là Chủ 

doanh nghiệp sử dụng dịch 

vụ thanh toán chấp nhận thẻ 

(POS) 

- Giảm tối đa 70% mức phí dịch vụ thanh 

toán chấp nhận thẻ (POS) tùy thuộc vào 

từng ngành nghề cụ thể theo Quyết định 

Ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán chấp 

nhận thẻ POS của VPBank số 

1031/2019/QĐ-TGĐ ngày 25/12/2019 và 

theo quy định về thẩm quyền giảm phí 

231/2020/QĐ-TGĐ ngày 24/04/2020. 

Điều 7. Nội dung gói sản phẩm Diamond Business Package 03 

1. Điều kiện đăng ký Gói sản phẩm: 

a) Khách hàng là Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Ban Giám đốc Khối/Trung tâm (cấp N-1), Kế toán 

trưởng của doanh nghiệp thuộc Khối CIB, CMB quản lý đã mở CIF doanh nghiệp tại 

VPBank. 

b) Đồng thời, Khách hàng đã được định danh hoặc chưa được định danh là KHƯT chính 



 

thức tại thời điểm đăng ký Gói sản phẩm. 

c) Khách hàng, chủ sở hữu hưởng lợi của Khách hàng (nếu có) không thuộc các danh 

sách phòng, chống rửa tiền mà biện pháp xử lý tương ứng với các danh sách này yêu 

cầu không thiết lập quan hệ/thực hiện giao dịch với Khách hàng hoặc yêu cầu phải trì 

hoãn giao dịch của Khách hàng theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ. 

2. Các sản phẩm/dịch vụ nằm trong Gói sản phẩm và chính sách áp dụng của Gói sản phẩm 

a) Thời gian áp dụng các chính sách trong Gói: Từ thời điểm Khách hàng được định 

danh chính thức là KHƯT của VPBank (đối với KH chưa được định danh KHƯT tại thời 

điểm đăng ký Gói sản phẩm và được VPBank phê duyệt) hoặc từ thời điểm Khách 

hàng đăng ký sử dụng Gói sản phẩm tới khi KH đề nghị chấm dứt quyền lợi KHƯT 

hoặc KH không còn giữ vị trí thành viên Ban lãnh đạo tại doanh nghiệp do Khối CMB, 

CIB quản lý hoặc Doanh nghiệp của Khách hàng ngừng giao dịch tại VPBank hoặc khi 

VPBank xác định KH không đáp ứng điều kiện cung cấp Gói sản phẩm theo quy định 

của VPBank từng thời kỳ. 

b) Mã sản phẩm: Các KH tham gia Gói sản phẩm này sẽ được đánh dấu bằng code nhận 

diện BIZPACK03 tại trường Promotion.prg trên T24. 

c) Chính sách áp dụng dành cho KH đăng ký Gói sản phẩm như sau: 

STT Sản phẩm/Dịch vụ Chính sách áp dụng 

1 Định danh KHƯT 

Đăng ký Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên như đối với nhóm 

khách hàng được định danh tại Điểm b, Khoản 2, Điều 

3 Quy định 64/2021 theo thời gian thực tế đáp ứng 

điều kiện định danh. 

Mã định danh trên hệ thống T24:  

 VIP.TYPE = AF-Special 

 VIP.GROUP = AF-CMB (dành cho khách hàng 

của khối CMB) hoặc AF-CIB (dành cho khách 

hàng của khối CIB) 

 Promotion.prg = BIZPACK03 

2 
Tài khoản số đẹp cá nhân 

gắn với tài khoản VPSuper 

- Áp dụng theo Phụ lục Biểu phí sản phẩm và dịch 

vụ. 



 

STT Sản phẩm/Dịch vụ Chính sách áp dụng 

3 Thẻ ghi nợ quốc tế 
Hưởng các quyền lợi, chính sách riêng của thẻ ghi nợ 

quốc tế theo quy định của VPBank từng thời kỳ 

4 Dịch vụ VPBank NEO 
- Biểu phí được áp dụng theo quy định của VPBank 

ban hành từng thời kỳ. 

5 
Dịch vụ phòng chờ sân bay 

VPBank Diamond Elite 

- Áp dụng theo chính sách dành cho KH Affluent 

hạng Preferred theo Quy định 40/2018 

6 Gói sản phẩm gia đình 

Vợ/chồng KHƯT định danh theo diện này sẽ được 

định danh theo điều kiện của Nhóm 6, Điểm b, Khoản 

2, Điều 3 Quy định 64/2021và hưởng ưu đãi chăm sóc 

như KHƯT theo diện định danh theo văn bản ban hành 

trong từng thời kỳ. 

Mã định danh trên hệ thống T24:  

 VIP.TYPE = AF-Special 

 VIP.GROUP = AF-Family 

Điều 8. Chấm dứt áp dụng chính sách của Gói sản phẩm 

1. VPBank sẽ chấm dứt áp dụng chính sách của Gói sản phẩm dành cho Khách hàng kể từ 

thời điểm VPBank gửi Thông báo về việc ngừng cung cấp dịch vụ Ngân hàng ưu tiên – 

VPBank Diamond theo Khoản 3, Điều 6 Quy định 64/2021. 

2. Hàng tháng, TT AF thực hiện rà soát và xóa thông tin tham gia Gói sản phẩm của KH trên 

hệ thống. Các bước phối hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục PL01.QĐ-GDCN/168 ban hành 

kèm theo Thể lệ này. 

3. KH có thể chủ động đề nghị chấm dứt tham gia Gói sản phẩm bằng cách điền Giấy đăng 

ký sử dụng/chấm dứt sử dụng gói sản phẩm Diamond Business theo mẫu MB01.QĐ 

GDCN/168 ban hành kèm theo Thể lệ này. TT AF khi nhận được đề nghị của KH, tiến hành 

gỡ bỏ mã nhận diện KH tham gia Gói sản phẩm trên hệ thống. Các bước phối hợp theo 

hướng dẫn tại Phụ lục PL01.QĐ-GDCN/168 ban hành kèm theo Thể lệ này. 

4. Sau khi chấm dứt chính sách của Gói sản phẩm, KH sẽ được áp dụng các chính sách theo 

Khoản 3, Điều 6, Quy định 64/2021. 


