
PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“FREE THURSDAY – MIỄN PHÍ GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC” 

 

Sản phẩm áp dụng trong chương trình khuyến mại: 

- Các giao dịch chuyển tiền trong nước phát sinh tại quầy giao dịch của Vietbanks theo 
sau:  

A GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND 

1 Gửi tiền vào tài khoản 

1.1 Nộp tiền mặt 

  Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

  Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

  +     Chính chủ tài khoản 

  +     Khác chủ tài khoản nộp vào TK (thu của người nộp) 

1.2 Nhận tiền chuyển khoản 

2 Rút tiền mặt từ tài khoản 

  +     Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

+     Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

Lưu ý: 

+     Trường hợp KH rút tiền mặt trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài 
khoản thì thu phí kiểm đếm. 

+     Trường hợp nhận chuyển khoản (cùng và khác hệ thống) và rút tiền mặt ngay trong ngày thì 
thu phí kiểm đếm.  

+     Trừ trường hợp:  

*    KH rút tiền mặt để mở STK/HĐTG;  rút tiền mặt là tiền từ giải ngân của chính KH; 

*    Nhận chuyển khoản từ Tài khoản ký quỹ/HĐTG của chính chủ TK; 

*    KH bán ngoại tệ từ TK ngoại tệ của KH cho Vietbank, chuyển tiền vào TK TGTT. 

3 Giao dịch chuyển khoản/chuyển tiền 

3.1 Chuyển khoản trong hệ thống VietBank 

  +     Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

+     Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

+     Chuyển khoản cho người nhận bằng CMND/CCCD 

3.2 Chuyển khoản ngoài hệ thống VietBank 

  +     Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

  +     Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản  

3.3 Chuyển tiền cho người nhận bằng CMND/CCCD ngoài hệ thống 

  +     Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

  +     Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản  

3.4 Nhận tiền chuyển đến  

  Lưu ý:  

Trường hợp KH chuyển khoản ngoài hệ thống trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền 
mặt vào tài khoản thì thu phí kiểm đếm. 

4 Tu chỉnh lệnh chuyển tiền trong nước 

B GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ 

1 Gửi tiền vào tài khoản 

1.1 Nộp tiền mặt 

  +     Tiền mặt loại 50 USD trở lên 

+     Tiền mặt loại 20 USD trở xuống 



+     Ngoại tệ khác 

1.2 Nhận tiền chuyển khoản đến từ NH khác trong nước 

1.3 Nhận tiền chuyển khoản đến từ nước ngoài 

2 Rút tiền từ tài khoản 

2.1 Rút ngoại tệ mặt 

2.2 Chuyển khoản trong hệ thống VietBank 

  +     Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

+     Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

2.3 Chuyển khoản trong nước ngoài hệ thống VietBank 

  +     Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

+      Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

3 Tu chỉnh lệnh chuyển tiền trong nước 

 


