
Chính Sách Các Ưu Đãi/Đặc Quyền Của TPBank 

Được Áp Dụng Cho Khách Hàng Cao Cấp Của Sun Life VN 

Đặc quyền Vàng Titan 

I. DỊCH VỤ     

1. Được giới thiệu và phục vụ tại quầy ưu 

tiên 
x x 

2. Quầy ưu tiên & Sảnh chờ riêng     

3. Thu tiền mặt và thanh toán theo yêu cầu x x 

4. Dịch vụ giao dịch qua điện thoại có ghi 

âm 
x x 

5. Chăm sóc khách hàng (quà tặng, đội ngũ 

quản lý tài khoản cá nhân,…) 
500,000 300,000 

6. Quà Tết & các dịp lễ khác Theo chính sách của TPB 

7. Tham gia các hội thảo, sự kiện phong 

cách sống, chương trình khuyến mãi 
x x 

II. Ưu đãi phí     

1. Tài khoản vãng lai     

1.1 ATM card     

1.1.1 Phí phát hành thẻ 
Miễn phí 

1.1.2 Phí thường niên 

1.2 Visa Debit Card     

1.2.1 Phí phát hành thẻ 
Miễn phí 

1.2.2 Phí thường niên 

1.3 Giao dịch chuyển khoản     

1.3.1 Chuyển khoản trong nước tại quầy     

a. Trong hệ thống TPB Miễn phí 

b. Bên ngoài hệ thống TPB 

chiết khấu 30% so với 

khách hàng thường (tối 

thiểu 14.000 tối đa 

700.000) 

chiết khấu 20% so với 

khách hàng thường (tối 

thiểu 16.000, tối đa 

800.000) 



1.3.2  Chuyển khoản trong nước qua ngân 

hàng điện tử     

a. Trong hệ thống TPB 
Miễn phí 

b. Bên ngoài hệ thống TPB 

1.4 Ebank     

1.4.1 Phí sử dụng eBank 
Miễn phí 

1.4.2 Phí SMS eBank 

1.5 Tiết kiệm     

Rút tiền gửi có kỳ hạn trong vòng 2 ngày 

làm việc kể từ ngày mở tiết kiệm 
Miễn phí 

1.6 Tài khoản vãng lai     

1.6.1 Phí quản lý tài khoản 

Miễn phí 

1.6.2 Phí cung cấp sao kê tài khoản 

1.6.3 Nộp tiền vào tài khoản phí 

1.6.4 Rút tiền từ tài khoản 

1.6.5 Phí cung cấp sao kê, xác minh số dư 

bằng hai ngôn ngữ 

1.6.6 Phí kiểm đếm 0,15% số tiền giao dịch (tối thiểu 20.000) 

2. Tài khoản Tốt     

Miễn phí để mở tài khoản Tốt     

Giảm giá tối đa 25 triệu đồng 

Khách hàng duy trì xếp 

hạng Khách hàng Cao cấp 

cao nhất & tổng Tài sản 

đang quản lý từ 1 tỷ đồng  

   

Giảm giá tối đa 10 triệu đồng   

Khách hàng duy trì xếp 

hạng cao nhất & tổng Tài 

sản đang quản lý từ 1 tỷ 

đồng  

III. SẢN PHẨM      

1. Vay tín chấp     

1.1 Hạn mức thẻ tín dụng     



a. Khách hàng có tiền gửi có kỳ hạn hoặc 

trái phiếu tại TPB 

200 triệu đồng (+ 10% tiền 

đặt cọc / trái phiếu) 

- Giới hạn tối đa là 300 

triệu đồng 

100 triệu đồng 

b. Khách hàng có tài khoản vãng lai hoặc 

vay thế chấp 
200 triệu đồng 100 triệu đồng 

1.2 Thấu Chi     

a. Khách hàng có số TPB CIF từ 6 tháng đến 

12 tháng. 
70 triệu đồng 35 triệu đồng 

b. Khách hàng có số TPB CIF trên 12 tháng. 100 triệu đồng 50 triệu đồng 

2. Thẻ tín dụng     

2.1 Visa Platinum     

Miễn phí phát hành x x 

Miễn phí thường niên x x 

2.2 World MC Club Prive     

Miễn phí phát hành x x 

Miễn phí thường niên x x 

Ưu đãi về Giá hỗ trợ 24/7 x x 

2.3 World MC Golf Prive     

Miễn phí phát hành x x 

Miễn phí thường niên x x 

Đặc quyền cho thời gian chơi gôn   

Bảo hiểm du lịch toàn cầu lên đến 10,5 tỷ 

đồng 
x x 

Ưu đãi về Giá hỗ trợ 24/7 x x 

2.4 Visa Signature standar     

Miễn phí phát hành x x 

Miễn phí thường niên x x 

2.5 Visa Signature metal     



Miễn phí phát hành 
Chiết khấu  50% 

  

Miễn phí thường niên   

2.6 TPB Vietnamairlines Visa Platinum     

Miễn phí phát hành x x 

Miễn phí thường niên x x 

Nâng cấp thành viên bông sen vàng từ chi 

tiêu thẻ 
x 

  

Đặc quyền về xếp hạng Bông sen vàng 

- Duy trì thứ hạng Bông sen 

vàng với tổng chi tiêu từ 

1,5 tỷ đồng trong vòng 12 

tháng gần nhất. 

- Miễn phí thường niên khi 

sử dụng của đặc 

quyền/ngân hàng Cá nhân. 

- Duy trì thứ hạng Bông sen 

vàng Titan với tổng chi tiêu 

từ 350 triệu đồng trong 

vòng 12 tháng gần nhất. 

Tích lũy dặm bay của Bông sen Vàng 

10.000 = 1 điểm (chi tiêu 

nước ngoài) 

20.000đ = 1 điểm (chi tiêu 

trong nước) 

15.000 = 1 điểm (chi tiêu 

nước ngoài) 

30.000 = 1 điểm (chi tiêu 

trong nước) 

3. FX     

3.1 Phí chiết khấu, tối đa 20 triệu đồng / 

giao dịch 
x x 

3.2 Hạn mức chuyển tiền thanh toán 1,5 triệu USD/năm 

4. Thế chấp     

Lãi suất ưu đãi 
Chiết khấu biên độ tối đa 0,2% /lãi suất của kỳ đầu tiên 

(tùy chính sách) 

 

Ưu Đãi/Đặc Quyền Đối Với Thẻ 

Nhóm Khách hàng Hạn mức thẻ tín dụng được phê duyệt trước 

Khách Hàng là khách hàng cao cấp của TPB 

Titan : 100 triệu đồng 

Gold : 200 triệu + 10% tiền gửi/sổ tiết kiệm/Trái phiếu vv 

--> Tối đa 300 Triệu đồng 

Platinum : 300 triệu + 10% tiền gửi/sổ tiết kiệm/Trái 

phiếu vv --> Tối đa 500 Triệu đồng 



Private : 500 triệu +10% tiền gửi/sổ tiết kiệm/Trái phiếu 

vv --> Tối đa 01 tỷ đồng 

Sở hữu Hợp đồng bảo hiểm của SLV từ 01 

năm trở lên 

Hạn mức = 100% Tổng số tiền phí bảo hiểm/năm đã đóng 

của năm gần nhất (Tối đa 100 triệu đồng) 

Khách hàng đang sở hữu thẻ tín dụng của 

Ngân hàng khác 

Hạn mức phê duyệt trước tối đa : 150% hạn mức thẻ 

khách hàng đang sở hữu (tối đa 01 tỷ đồng) 

 

Thông tin Visa Signature 
TPBank VNA Visa 

Platinum  

TPBank World 

MasterCard Golf 

Privé 

TPBank World 

MasterCard Club 

Privé 

Hạn mức  
Từ 200 triệu - 02 tỷ 

đồng 

Từ 70 triệu - 01 tỷ 

đồng 

Từ 150 triệu - 02 tỷ 

đồng 

Từ 150 triệu - 02 tỷ 

đồng 

Số ngày miễn 

lãi tối đa 
55 ngày 45 ngày 55 ngày 55 ngày 

Tính năng/ 

Đặc quyền 

Hoàn tiền không giới 

hạn mọi giao dịch 

trong nước 

Fx : 0.95% thấp nhất 

thị trường 

Miễn phí phòng chờ 

Sân bay toàn cầu 

không giới hạn 

Tích lũy dặm thưởng 

không giới hạn 

Tỷ lệ tích dặm ưu đãi 

nhất thị trường : chỉ 

từ 10K chi tiêu qua 

thẻ = 01 dặm 

Nâng hạng BSV cho 

KH và người thân  

Miễn phí chơi Golf 

tại 33 Sân Golf khắp 

VN với mỗi 50 triệu 

đồng chi tiêu qua thẻ  

Tối đa tới 04 

lần/tháng dành cho 

KHCC và 02 lần/tháng 

dành cho KH thông 

thường 

Hoàn 10%: chi tiêu 

giáo dục, y tế (tối đa 

300K/Tháng) 

Hoàn 0.5% : Cho 

mọi giao dịch khác - 

Không giới hạn số 

tiền hoàn 

Miễn phí thường niên trong suốt thời gian Khách hàng là Khách hàng Cao cấp tại TPB 

 


