
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TRẢ LƯƠNG QUA TÀI 

KHOẢN VIETCOMBANK  

 

Từ 15/05/2015 Vietcombank triển khai những ưu đãi dành riêng cho khách hàng cá nhân 

trả lương qua tài khoản Vietcombank như sau: 

1. Ưu đãi khi vay vốn  

 Giảm ngay 0,3% lãi suất/năm so với lãi suất thông thường và cố định trong 12 tháng 

đầu tiên kể từ ngày mở tài khoản vay. 

 Áp dụng cho tất cả các hợp đồng vay phát sinh phát sinh từ ngày 15/05/2015 và với 

điều kiện khách hàng còn nhận lương tại Vietcombank. 

 Đối tượng hưởng ưu đãi: khách hàng cá nhân có giao dịch trả lương qua tài khoản tại 

Vietcombank đồng thời đáp ứng được các điều kiện vay vốn theo quy định của 

Vietcombank. 

 Hiệu lực từ 15/05/2015 đến khi khách hàng còn trả lương qua tài khoản Vietcombank. 

2. Ưu đãi khi đăng ký mới dịch vụ VCB-iB@nking  

 Miễn phí giao dịch chuyển tiền trong hệ thống Vietcombank trên VCB-iB@nking 

trong vòng 12 tháng liên tục. 

 Đối tượng hưởng ưu đãi: khách hàng cá nhân đồng thời có giao dịch trả lương qua tài 

khoản Vietcombank và đăng ký mới dịch vụ VCB-iB@nking từ ngày 15/05/2015 đến 

hết ngày 31/12/2015. 

3. Ưu đãi khi phát hành thẻ Tín dụng quốc tế  

 Miễn phí thường niên từ 01 năm đến mức vĩnh viễn tùy theo loại hình cơ quan công 

tác và vị trí/chức vụ của khách hàng tại cơ quan. 

 Thủ tục tối giản: chỉ cần Hợp đồng phát hành thẻ và CMND/Hộ chiếu. 



 Hạn mức tín dụng: Tuân thủ theo hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ hiện hành của 

Vietcombank. 

 Thời gian áp dụng: áp dụng cho khách hàng còn nhận lương tại Vietcombank tại thời 

điểm lên phí thường niên của thẻ tín dụng quốc tế  

4. Ưu đãi khi tham gia bảo hiểm Bảo An Gia. 

 Khách hàng tham gia bảo hiểm Bảo An Gia sẽ được VCLI tặng kèm: 

 Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Từ kỳ nhóm trị giá 1 triệu đồng; 

 Bảo hiểm nhóm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn (Bảo hiểm tai 

nạn cá nhân) có thời hạn bảo hiểm 12 tháng, Chi tiết như sau: 

Sản phẩm bảo hiểm Số tiền bảo hiểm (Triệu đồng) 

Bảo An Gia (*) 200 150 100 

Tử kỳ nhóm (**) 1 1 1 

Tai nạn cá nhân (**) 20 15 10 

(*) Khách hàng thanh toán phí bảo hiểm cho sản phẩm này. 

(**) Khách hàng được miễn phí bảo hiểm cho sản phẩm này. 

 Áp dụng cho các hợp đồng Bảo An Gia ký từ ngày 01/06/2015 đến hết 31/12/2015 

 Đối tượng hưởng ưu đãi: khách hàng cá nhân có giao dịch nhận lương tại 

Vietcombank trong 03 tháng liên tục gần nhất tính đến thời điểm mua Bảo An Gia với 

mức lương bình quân trong 03 tháng từ 10 triệu đồng/tháng trở lên. 

Lưu ý: Khách hàng đáp ứng điều kiện và cam kết về sức khoẻ theo quy định sản phẩm 

của VCLI. 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình ưu đãi, Quý khách hàng vui lòng liên hệ các 

điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm dịch vụ khách 

hàng 24/7 theo số máy 1900 54 54 13. 


