Chính Sách Các Ưu Đãi/Đặc Quyền Của ACB
Được Áp Dụng Cho Khách Hàng Cao Cấp Của Sun Life VN
Phân hạng Phân
Trải
hạng
nghiệm
Privilege

STT

Ưu đãi/ Đặc quyền
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Các dịch vụ tư vấn tài chính được hỗ trợ bởi
Giám đốc Quan hệ Khách hàng cá nhân - 
Ngân hàng Ưu tiên của ACB
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Đặc quyền dịch vụ Phòng chờ sân bay sang
trọng và cao cấp
Dịch vụ ưu tiên phục vụ tại các Chi nhánh,
Phòng giao dịch của ACB trên toàn quốc và
Trung tâm dịch vụ Khách hàng 24/7 riêng
biệt
Ưu đãi lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Lựa chọn
số tài khoản yêu thích, miễn phí giao dịch
trực tuyến và ưu đãi phí giao dịch tại quầy,
giảm đến 50% phí giao dịch ở nước ngoài
không giới hạn số lượng
Miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ
ghi nợ ACB Privilege Visa Platinum, phí
rút tiền mặt qua ATM trên toàn quốc. Mức
ưu đãi đặc biệt hoàn tiền tối đa 2% cho mọi
giao dịch chi tiêu, số tiền hoàn tối thiểu 50
nghìn đồng/thẻ/tháng và không quá 300
nghìn đồng/thẻ/tháng
Miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ
tín dụng ACB Privilege Visa Signature;
hoàn tiền lên đến 10% cho mọi giao dịch
chi tiêu; chương trình ưu đãi đặt phòng nghỉ
dưỡng cao cấp và đẳng cấp: tặng tối đa 2
đêm miễn phí khi đặt tối thiểu từ 2 đêm đặt
phòng tại 50 khách sạn/khu nghỉ dưỡng trên
khắp Việt Nam.
Mức hoàn tiền tối thiểu 100 nghìn đồng/lần
yêu cầu và tối đa 500 nghìn đồng/Bảng

Phân
hạng
Infinite



































thông báo giao dịch tháng (6 triệu
đồng/năm/Khách hàng)
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Các sản phẩm quản lý tài sản chuyên biệt
được thiết kế để tối đa hóa lợi ích theo nhu 
cầu của Khách hàng.
Sự kiện dành riêng cho Khách hàng của

Ngân hàng Ưu tiên
Thẻ thành viên Dragon Pass Airport
Lounge được sử dụng Phòng chờ sân bay
1 lần
Cao cấp Toàn cầu với tối đa 2 lần vào cửa
miễn phí.
Đặc quyền gia đình: Mời 02 thành viên gia
đình của Khách hàng (Cha mẹ, Vợ/Chồng
và Con cái) cùng trải nghiệm Dịch vụ Ngân
hàng Ưu tiên ở Cấp độ Trải nghiệm
Quà tặng tri ân vào các dịp Lễ, Tết, Sinh
nhật
Đặc quyền Infinite Golf, hoàn tiền 50% lên
đến 2 triệu đồng/ quý, tối đa 8 triệu đồng/
năm cho các giao dịch qua Thẻ ghi nợ ACB
Privilege Visa Platinum và Thẻ tín dụng
ACB Privilege Visa Signature tại các sân
Golf trên toàn thế giới.









2 lần

2 lần











