
 

 

Gói sản phẩm cao cấp Diamond Invest 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 nhà đầu tư. Theo đó, 

khi Khách hàng đáp ứng được các điều kiện để sử dụng Gói sản phẩm, Khách hàng sẽ được 

hưởng một số quyền lợi/chính sách riêng về lãi suất, giá phí, dịch vụ... được quy định chi tiết tại 

Điều 5 Thể lệ này.  

 

 

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) Trung tâm Phân khúc AF và Sản phẩm đầu tư/TT AF: Là Trung tâm phụ trách phân 

khúc Khách hàng ưu tiên thuộc Khối KHCN. 

d) Gói sản phẩm cao cấp Diamond Invest/Gói sản phẩm: Là gói sản phẩm bao gồm nhiều 

sản phẩm/dịch vụ được VPBank thiết kế, cung cấp dành riêng cho khách hàng cá 

nhân là Nhà đầu tư.  

e) Nhà đầu tư: Là Nhà đầu tư chứng khoán hoặc Nhà đầu tư bất động sản theo quy định 

tại Điểm f, Điểm g Khoản 1 này. 

f) Nhà đầu tư chứng khoán: Là khách hàng cá nhân có phát sinh giao dịch tại Công ty 

chứng khoán. 

g) Nhà đầu tư BĐS: Là khách hàng cá nhân có sở hữu, sử dụng bất động sản. 

h) Bất động sản/BĐS: Là Bất động sản (Nhà, đất,…). 

i) VPBank NEO: Là dịch vụ ngân hàng trên Internet của VPBank, được chuyển đổi từ 

Dịch vụ VPBank Online. Dịch vụ VPBank NEO được VPBank cung cấp cho Khách hàng 

thông qua các phiên bản: website của VPBank, giao diện website/ứng dụng của 

VPBank được cài đặt trên thiết bị điện tử hoặc các phiên bản khác theo chính sách 

của VPBank từng thời kỳ. 

 

a) KHƯT: Khách hàng Ưu tiên. 

b) KHCN/KH: Khách hàng cá nhân. 

c) ĐVKD: Đơn vị kinh doanh. 

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

KHƯT thuộc Khối Khách hàng cá nhân. 

e) CBB: Cán bộ bán. 

f) BIC: Trung tâm Phân tích Kinh doanh. 



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

h) CSR: Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng thuộc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Chi nhánh 

- Khối vận hành. 

i) GĐCN: Giám đốc Chi nhánh. 

j) TKTT: Tài khoản thanh toán. 

k) TKSĐ: Tài khoản số đẹp. 

l) TSĐB: Tài sản đảm bảo. 

m) DVTK : Phòng Dịch vụ tài khoản. 

n) NAV (Net asset value): Giá trị tài sản ròng được tính bằng Tổng giá trị tài sản – Tổng 

nợ phải trả 

Trong đó: Tổng giá trị tài sản = Tổng giá trị chứng khoán của khách hàng tính theo thị 

giá + tiền mặt. 

o) CTCK: Công ty Chứng khoán. 

p) 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). 

q) Quy định 40/2018: Quy định về trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan khi triển 

khai chương trình khuyến mại liên quan đến dịch vụ phòng chờ tại phòng chờ sân bay 

VPBank Diamond Elite  số 40/2018/QĐi-TGĐ ban hành ngày 01/06/2018 và các văn 

bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

 

1.  Quy định các điều kiện, đặc điểm của Gói sản phẩm cao cấp Diamond Invest 

dành cho Khách hàng là Nhà đầu tư. 

2. : Áp dụng đối với các Khách hàng cá nhân đáp ứng được điều kiện theo 

quy định tại Thể lệ này. 

 

Triển khai trên toàn hệ thống VPBank. 

 

 

Khách hàng có thể đăng ký sử dụng Gói sản phẩm cao cấp Diamond Invest khi Khách hàng 

thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

Phân 

loại 

Điều kiện Hồ sơ/thông tin chứng minh 



Nhà 

đầu tư 

chứng 

khoán 

 

 

 Giá trị tài sản ròng NAV (Net 

asset value) của Khách hàng tại 

CTCK từ 500 triệu VND trở lên 

(xét một trong 06 tháng gần 

nhất tính tới thời điểm đăng ký 

tham gia gói sản phẩm) 

- Xác nhận của đại diện công ty chứng khoán 

được chỉ định theo hợp đồng hợp tác giữa 

CTCK và VPBank; hoặc 

- Xác nhận của công ty chứng khoán bằng văn 

bản có đóng dấu; hoặc 

- Sao kê tài khoản chứng khoán của Khách 

hàng; hoặc 

- Chụp màn hình giao dịch tài khoản chứng 

khoán của Khách hàng; hoặc 

- Các chứng từ khác thể hiện giá trị tài sản ròng 

NAV của KH tại CTCK 

Tổng giao dịch chuyển tiền từ 

500 triệu VND/03 tháng từ tài 

khoản cá nhân của KH tại 

VPBank sang các CTCK 

Sao kê nội bộ tổng giao dịch của khách hàng tại 

VPBank. 

KH có mua Trái phiếu hoặc 

Chứng chỉ quỹ qua VPBank với 

giá trị từ 500 triệu VND trở lên 

Thông tin Khách hàng trên T24 

Nhà 

đầu tư 

Bất 

động 

sản 

KH là chủ sở hữu, sử dụng bất 

động sản có giá trị từ 04 tỷ VND 

trở lên 

- Hợp đồng mua bán/Giấy tờ chuyển nhượng 

hoặc các chứng từ khác chứng minh chủ sở 

hữu, sử dụng và giá trị Bất động sản; hoặc  

- Xác nhận từ chủ đầu tư có hợp tác với 

VPBank. 

 

Điều kiện Hạng VIP 3 Hạng VIP 2 Hạng VIP 1 

Giá trị tài sản ròng NAV (Net asset 

value) của Khách hàng tại CTCK 

Từ 500 triệu VND 

đến dưới 1 tỷ VND 

Từ 1 tỷ VND đến 

dưới 5 tỷ VND 

Từ 5 tỷ VND trở 

lên 

Tổng giao dịch chuyển tiền từ tài 

khoản cá nhân của KH tại VPBank 

sang các CTCK 

Từ 500 triệu VND 

đến dưới 1 tỷ VND 

Từ 1 tỷ VND đến 

dưới 5 tỷ VND 

Từ 5 tỷ VND trở 

lên 

Giá trị Trái phiếu hoặc Chứng chỉ 

quỹ KH mua qua VPBank 

Từ 500 triệu VND 

đến dưới 1 tỷ VND 

Từ 1 tỷ VND đến 

dưới 5 tỷ VND 

Từ 5 tỷ VND trở 

lên 

Giá trị bất động sản Từ 4 tỷ VND đến 6 tỷ 

VND 

Từ 6 tỷ VND đến 10 

tỷ VND 

Từ 10 tỷ VND 

trở lên 

 

a) Gói Diamond Invest 01:  

i. Đối tượng áp dụng: Dành cho Khách hàng chưa được định danh là KHƯT tại thời 

điểm đăng ký. Khách hàng phải đồng thời không thuộc nhóm khách hàng có rủi 



ro cao trong phòng, chống rửa tiền. 

ii. 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. 

iii. Mã sản phẩm: Các KH tham gia Gói sản phẩm này sẽ được đánh dấu bằng code 

nhận diện AF-Investor1 tại trường Promotion.prg trên T24 

iv. Chính sách dành cho KH đăng ký Gói sản phẩm như sau: 

STT Sản phẩm/Dịch vụ Hạng VIP 1 Hạng VIP 2 Hạng VIP 3 

1 Định danh trải nghiệm 

KHƯT  

Trải nghiệm Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên như đối với nhóm khách 

hàng được định danh theo Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Quy định 

64/2021 

2 Tài khoản số đẹp Theo PL02.QĐ-GDCN/189 Biểu phí dịch vụ mở tài khoản thanh toán 

số đẹp dành cho khách hàng tham gia gói Diamond Invest 

3 Gói dịch vụ VPBank NEO Được đăng ký và sử dụng Gói Premium trong vòng 12 tháng kể từ 

tháng định danh trải nghiệm. 

4 - Cho vay hạn mức thấu 

chi Bảo chứng thấu 

chi thuộc Gói sản 

phẩm Tiền gửi có kỳ 

hạn Bảo chứng thấu 

chi bằng phương tiện 

điện tử qua kênh 

VPBank online theo 

Quyết định số 

987/2019/QĐi-TGĐ 

ngày 11/12/2019  và 

các văn bản sửa đổi, 

bổ sung, thay thế (nếu 

có). 

- Cho vay hạn mức thấu 

chi có TSĐB là số dư 

tiền gửi có kỳ hạn 

bằng phương tiện 

điện tử trên VPBank 

Online dành cho 

KHCN theo Quyết 

định số 

1069/2019/QĐ-TGĐ 

ngày 31/12/2019 và 

các văn bản sửa đổi, 

bổ sung, thay thế (nếu 

có). 

- Mức lãi suất cho vay: 

+ Đối với trường hợp vay theo Quyết định số 987/2019/QĐi-

TGĐ: Lãi suất cho vay = Lãi suất của Khoản tiền gửi có kỳ 

hạn dùng để cầm cố + Biên độ (1.5%/năm)  hoặc theo biểu 

lãi suất được VPBank ban hành trong từng thời kỳ. Lãi suất 

của Khoản tiền gửi có kỳ hạn dùng để cầm cố: Thực hiện 

theo Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn Bảo chứng thấu chi 

được VPBank thông báo, niêm yết tại thời điểm ký HĐ cho 

vay. 

+ Đối với trường hợp vay theo Quyết định số 1069/2019/QĐ-

TGĐ: Lãi suất cho vay = Lãi suất cao nhất trên các tài khoản 

tiền gửi online cầm cố + Biên độ (1.5%/năm). Lãi suất cao 

nhất trên các Tài khoản tiền gửi Online cầm cố: Là mức lãi 

suất tiền gửi cao nhất trên các Tài khoản tiền gửi online cầm 

cố của KH tại VPBank tại thời điểm ký Hợp đồng cho vay. 

- Trong mọi trường hợp lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất 

bán vốn cùng kỳ hạn vay cộng (+) 0.5%/năm (bao gồm cả 

trường hợp được phê duyệt giảm lãi suất thuộc thẩm quyền 

Giám đốc/PGĐ Khối KHCN). 

- Áp dụng cho các hợp đồng cho vay hạn mức ký mới sau thời 

điểm đăng ký Gói sản phẩm. 

 

5 Cho vay hạn mức thấu chi 

trên tài khoản thanh toán 

có TSĐB là số dư tiền gửi 

tiết kiệm tại VPBank dành 

cho KHCN theo Quy định 

số 42/2019/QĐi-TGĐ và 

- Mức lãi suất cho vay = Lãi suất của Khoản tiền gửi có kỳ hạn 

dùng để cầm cố + Biên độ (2%/năm) hoặc theo biểu lãi suất 

được VPBank ban hành trong từng thời kỳ. 

- Trong mọi trường hợp lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất 

bán vốn cùng kỳ hạn vay cộng (+) 0.5%/năm (bao gồm cả 

trường hợp được phê duyệt giảm lãi suất thuộc thẩm quyền 



các văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế (nếu có). 

Giám đốc/PGĐ Khối KHCN). 

- Áp dụng cho các hợp đồng cho vay hạn mức ký mới sau thời 

điểm đăng ký Gói sản phẩm. 

6 Dịch vụ phòng chờ sân 

bay VPBank Diamond 

Elite 

Áp dụng theo chính 

sách dành cho KH 

Affluent hạng Private 

theo Quy định 40/2018 

Áp dụng theo chính 

sách dành cho KH 

Affluent hạng 

Preferred theo Quy 

định 40/2018 

Áp dụng theo 

chính sách dành 

cho KH Affluent 

hạng  Special theo 

Quy định 40/2018 

7 Quyền lợi dành cho hội 

viên gia đình 

Áp dụng định danh 

Special cho hội viên gia 

đình (chồng/vợ). Các 

chính sách áp dụng 

theo Quyết định số 

744/2015/QÐ-TGÐ Vv 

Ban hành Thể lệ Gói sản 

phẩm gia đình dành cho 

Khách hàng ưu tiên ban 

hành ngày 30/09/2015 

và các văn bản sửa đổi, 

bổ sung, thay thế (nếu 

có) từng thời kỳ. 

 

Áp dụng định danh 

Special cho hội viên 

gia đình 

(chồng/vợ). Các 

chính sách áp dụng 

theo Quyết định số 

744/2015/QÐ-TGÐ 

Vv Ban hành Thể lệ 

Gói sản phẩm gia 

đình dành cho 

Khách hàng ưu tiên 

ban hành ngày 

30/09/2015 và các 

văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế (nếu 

có) từng thời kỳ. 

Không áp dụng 

8 Chính sách khác Các chính sách ưu đãi khác dành cho nhà đầu tư theo quy định của 

VPBank trong từng thời kỳ 

b) Gói Diamond Invest 02:  

i. Đối tượng áp dụng: Dành cho Khách hàng đang là KHƯT tại thời điểm đăng ký, 

không thuộc nhóm khách hàng có rủi ro cao trong phòng, chống rửa tiền và 

thỏa mãn điều kiện tại Khoản 1, Điều 5 Thể lệ này. 

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

tới khi khách hàng chấm dứt định danh KHƯT hoặc KH đề nghị chấm dứt sử 

dụng Gói sản phẩm này. 

iii. Mã sản phẩm: Các KH tham gia Gói sản phẩm này sẽ được đánh dấu bằng trường 

Promotion.prg trên T24 là AF-Investor2 

iv. Chính sách dành cho KH đăng ký Gói sản phẩm như sau: 

STT Sản phẩm/Dịch vụ Hạng VIP 1 Hạng VIP 2 Hạng VIP 3 

1 Tài khoản số đẹp Theo PL02.QĐ-GDCN/189 Biểu phí dịch vụ mở tài khoản thanh 

toán số đẹp dành cho khách hàng tham gia gói Diamond Invest 

2 - Cho vay hạn mức thấu 

chi Bảo chứng thấu chi 

thuộc Gói sản phẩm 

Tiền gửi có kỳ hạn Bảo 

chứng thấu chi bằng 

phương tiện điện tử 

qua kênh VPBank 

online theo Quyết định 

- Mức lãi suất cho vay: 

+ Đối với trường hợp vay theo Quyết định số 987/2019/QĐi-

TGĐ: Lãi suất cho vay  = Lãi suất của Khoản tiền gửi có kỳ 

hạn dùng để cầm cố + Biên độ (1.5%/năm)  hoặc theo biểu 

lãi suất được VPBank ban hành trong từng thời kỳ. Lãi suất 

của Khoản tiền gửi có kỳ hạn dùng để cầm cố: Thực hiện 

theo Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn Bảo chứng thấu chi 



số 987/2019/QĐi-TGĐ 

ngày 11/12/2019 và các 

văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế (nếu 

có). 

- Cho vay hạn mức thấu 

chi có TSĐB là số dư 

tiền gửi có kỳ hạn bằng 

phương tiện điện tử 

trên VPBank Online 

dành cho KHCN theo 

Quyết định số 

1069/2019/QĐ-TGĐ 

ngày 31/12/2019 và các 

văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế (nếu có) 

được VPBank thông báo, niêm yết tại thời điểm ký HĐ cho 

vay. 

+ Đối với trường hợp vay theo Quyết định số  

1069/2019/QĐ-TGĐ: Lãi suất cho vay = Lãi suất cao nhất 

trên các tài khoản tiền gửi online cầm cố + Biên độ 

(1.5%/năm). Lãi suất cao nhất trên các Tài khoản tiền gửi 

Online cầm cố: Là mức lãi suất tiền gửi cao nhất trên các 

Tài khoản tiền gửi online cầm cố của KH tại VPBank tại thời 

điểm ký Hợp đồng cho vay. 

- Trong mọi trường hợp lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất 

bán vốn cùng kỳ hạn vay cộng (+) 0.5%/năm (bao gồm cả 

trường hợp được phê duyệt giảm lãi suất thuộc thẩm quyền 

Giám đốc/PGĐ Khối KHCN). 

- Áp dụng cho các hợp đồng cho vay hạn mức ký mới sau thời 

điểm đăng ký Gói sản phẩm. 

3 Cho vay hạn mức thấu chi 

trên tài khoản thanh toán 

có TSĐB là số dư tiền gửi 

tiết kiệm tại VPBank dành 

cho KHCN theo Quy định 

số 42/2019/QĐi-TGĐ và 

các văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế (nếu có). 

- Mức lãi suất cho vay = Lãi suất của Khoản tiền gửi có kỳ hạn 

dùng để cầm cố + Biên độ (2%/năm) hoặc theo biểu lãi suất 

được VPBank ban hành trong từng thời kỳ. 

- Trong mọi trường hợp lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất 

bán vốn cùng kỳ hạn vay cộng (+) 0.5%/năm (bao gồm cả 

trường hợp được phê duyệt giảm lãi suất thuộc thẩm quyền 

Giám đốc/PGĐ Khối KHCN). 

- Áp dụng cho các hợp đồng cho vay hạn mức ký  mới sau thời 

điểm đăng ký Gói sản phẩm 

4 Dịch vụ phòng chờ sân 

bay VPBank Diamond Elite 

Áp dụng theo chính 

sách dành cho KH 

Affluent hạng Private 

theo Quy định 

40/2018 

Áp dụng theo chính 

sách dành cho KH 

Affluent hạng 

Preferred theo Quy 

định 40/2018 

Áp dụng theo chính 

sách dành cho KH 

Affluent hạng 

Special theo theo 

Quy định 40/2018 

5 Quyền lợi dành cho hội 

viên gia đình 

Áp dụng định danh 

Special cho hội viên 

gia đình (chồng/vợ). 

Các chính sách áp 

dụng theo Quyết 

định số 

744/2015/QÐ-TGÐ 

Vv Ban hành Thể lệ 

Gói sản phẩm gia 

đình dành cho Khách 

hàng ưu tiên ban 

hành ngày 

30/09/2015 và các 

văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế (nếu 

có) từng thời kỳ. 

Áp dụng định danh 

Special cho hội viên 

gia đình 

(chồng/vợ). Các 

chính sách áp dụng 

theo Quyết định số 

744/2015/QÐ-TGÐ 

Vv Ban hành Thể lệ 

Gói sản phẩm gia 

đình dành cho 

Khách hàng ưu tiên 

ban hành ngày 

30/09/2015 và các 

văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế (nếu 

có) từng thời kỳ. 

Không áp dụng 

6 Chính sách khác Các chính sách ưu đãi khác dành cho nhà đầu tư theo quy định của 

VPBank trong từng thời kỳ 



1. Ngân hàng 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 mẫu MB02.QĐi-GDCN/15 ban hành theo Quy định 

64/2021/QĐi-TGĐ hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

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

nghị chấm dứt sử dụng Gói sản phẩm theo mẫu. TT AF khi nhận được đề nghị của KH, 

tiến hành gỡ bỏ ghi nhận KH tham gia Gói sản phẩm trên hệ thống 

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

sau: 

a) Đối với gói dịch vụ VPBank NEO áp dụng cho KH theo gói Diamond Invest 01: 

Sau khi hết thời gian trải nghiệm hoặc khi KH chấm dứt quyền lợi KHƯT/chấm dứt 

Gói sản phẩm (tùy theo thời điểm nào đến trước), nếu KH đang sử dụng Gói Premium 

thì tùy theo phân hạng khách hàng, gói dịch vụ VPBank NEO được điều chỉnh tương 

ứng: 

i. Thuộc Phân hạng Private: Giữ nguyên gói Premium, nếu KH chuyển hạng từ 

Private xuống hạng thấp hơn (Preferred/Special): Gói dịch vụ VPBank NEO 

của KH sẽ được chuyển sang gói VIP) hoặc các gói dịch vụ khác theo quy định 

từng thời kỳ vào ngày T+1 (T là ngày chuyển hạng trên hệ thống T24). Hệ thống 

sẽ tự động chuyển gói tương ứng. 

ii. Thuộc Phân hạng Preferred/Special: Gói dịch vụ VPBank NEO sẽ được chuyển 

sang gói VIP hoặc các gói dịch vụ khác theo quy định từng thời kỳ.  

iii. Chấm dứt quyền lợi: Gói dịch vụ VPBank NEO sẽ được chuyển sang gói linh 

hoạt (Flexi) hoặc các gói dịch vụ khác theo quy định từng thời kỳ vào ngày T+1 

(T là ngày chấm dứt trên hệ thống). Hệ thống sẽ tự động chuyển gói tương 

ứng. 

b) Đối với các khoản cho vay hạn mức thấu chi được ký kết trước ngày chấm dứt quyền 

lợi (chấm dứt sử dụng Gói sản phẩm), lãi suất cho vay sẽ không thay đổi và được giữ 

nguyên như đã ký kết/thỏa thuận giữa VPBank và Khách hàng. 

c) Biểu phí áp dụng theo biểu phí dành cho Khách hàng cá nhân thông thường theo 

từng thời kỳ. 

d) Các sản phẩm/dịch vụ khác, áp dụng theo Khoản 3, Điều 6, Quy định 64/2021/QĐi-

TGĐ. 


