THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI NGOẠI TỆ VÀ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng (KH) mặc định chấp nhận tất cả các điều khoản và điều
kiện của Chương trình được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây.
1.

I.
1.
a.

b.

Thông tin chung:
- Thời gian triển khai: Từ ngày 9/8/2022 đến 28/2/2023 hoặc đến khi có thông báo khác.
- Phạm vi triển khai: Toàn bộ 155 chi nhánh trong hệ thống VietinBank tại Việt Nam.
- Kênh triển khai: Áp dụng đối với giao dịch tại kênh quầy.
- Thị trường áp dụng: Mỹ, Canada, châu Âu, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc,
Thái Lan.
Nội dung chính sách:
Chính sách ưu đãi mua và chuyển tiền ngoại tệ phục vụ mục đích du học:
Đối tượng áp dụng:
- KH cá nhân là người cư trú có nhu cầu đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc có thân nhân đi học tập,
nghiên cứu ở nước ngoài.
- Đơn vị tổ chức du học chuyển tiền theo ủy quyền của KH là người Việt Nam cư trú nói trên.
Nội dung ưu đãi:
- Gói 1: KH cá nhân hiện hữu (đã có CIF) đã phát sinh giao dịch mua bán ngoại tệ tại VietinBank từ ngày
1/1/2021 đến 30/6/2022.
- Gói 2: KH cá nhân chưa sử dụng sản phẩm kinh doanh ngoại tệ bao gồm:
 KH cá nhân mới (thời điểm mở CIF trong thời gian triển khai chính sách ưu đãi) và
 KH ngủ đông: Là KH cá nhân hiện hữu của VietinBank và không phát sinh mua bán ngoại tệ từ
ngày 1/1/2021 đến 30/6/2022.
Nội dung ưu đãi

Gói 1

Gói 2

Tỷ giá ngân hàng bán ngoại
tệ
Ưu đãi lãi suất cho vay du
học sinh năm đầu tiên
Xác nhận số dư tài khoản
tiền gửi chứng minh tài
chính (hiện tại là Mã A625
Biểu phí KHCN hiện hành)

Theo Phụ lục I - Chính sách ưu
đãi tỷ giá
Theo ưu đãi của chương trình tín
dụng hiện hành

Theo Phụ lục I - Chính sách ưu đãi
tỷ giá
Theo ưu đãi của chương trình tín
dụng hiện hành

Giảm 50%

Miễn phí

Ưu đãi dịch vụ thẻ (theo chính sách từng thời kỳ):
Thẻ Tín dụng Quốc tế - Miễn phí phát hành.
(TDQT)
- Hoàn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu từ 1.000.000 đồng trong
vòng 30 ngày kể từ khi kích hoạt, hoàn phí thường niên các năm tiếp
theo dựa trên doanh số chi tiêu.

- Lãi suất thẻ thấp nhất thị trường 16,5%/năm, rút tiền mặt tại POS
VietinBank chỉ 2%, trả góp lãi suất 0%.
- Hoàn tiền không giới hạn, tích lũy dặm bay, tặng thẻ Accor, đặc quyền
chơi Golf… tùy theo loại thẻ và nhu cầu KH.
- Tham gia các chương trình khuyến mãi, giảm giá đặc biệt của
VietinBank.
Ưu đãi dịch vụ thẻ (theo chính sách từng thời kỳ):
Phát hành thẻ Ghi nợ Quốc - Miễn phí phát hành thẻ GNQT.
tế (GNQT)
- Miễn phí xử lý giao dịch ngoại tệ cho thẻ Visa/MasterCard Debit
VPAY (thẻ phi vật lý).
Chính sách ưu đãi mua và chuyển tiền ngoại tệ phục vụ mục đích định cư, thừa kế:
Đối tượng áp dụng:
- KH cá nhân có nhu cầu mua và chuyển tiền ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ mục đích đi định cư, chuyển tiền
thừa kế
b.
Nội dung ưu đãi:
2.
a.

Nội dung ưu đãi
Tỷ giá ngân hàng bán
ngoại tệ
Phí xác nhận số dư tài
khoản (mục đích xin
thị thực)
Thẻ TDQT

Phát hành thẻ GNQT

3.
a.

Mức ưu đãi
Theo Phụ lục I - Chính sách ưu đãi tỷ giá (2 gói ưu đãi cho 2 nhóm KH khác
nhau)
Miễn phí (hiện tại là Mã A625 Biểu phí KH cá nhân hiện hành)
Ưu đãi dịch vụ thẻ (theo chính sách từng thời kỳ):
- Miễn phí phát hành.
- Hoàn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu từ 1.000.000 đồng trong vòng 30
ngày kể từ khi kích hoạt, hoàn phí thường niên các năm tiếp theo dựa trên
doanh số chi tiêu.
- Lãi suất thẻ thấp nhất thị trường 16,5%/năm, rút tiền mặt tại POS VietinBank
chỉ 2%, trả góp lãi suất 0%.
- Hoàn tiền không giới hạn, tích lũy dặm bay, tặng thẻ Accor, đặc quyền chơi
Golf… tùy theo loại thẻ và nhu cầu KH.
- Tham gia các chương trình khuyến mãi, giảm giá đặc biệt của VietinBank.
Ưu đãi dịch vụ thẻ (theo chính sách từng thời kỳ):
- Miễn phí phát hành thẻ GNQT.
- Miễn phí xử lý giao dịch ngoại tệ cho thẻ Visa/MasterCard Debit VPAY (thẻ
phi vật lý).

Chính sách ưu đãi mua và chuyển tiền ngoại tệ phục vụ mục đích trợ cấp người thân ở nước ngoài
Đối tượng áp dụng:
- KH cá nhân có nhu cầu chuyển tiền ngoại tệ ra nước ngoài với mục đích trợ cấp thân nhân ở nước ngoài.

b.

Nội dung ưu đãi:
Nội dung ưu đãi

Mức ưu đãi

Tỷ giá ngân hàng bán Theo Phụ lục I - Chính sách ưu đãi tỷ giá (2 gói ưu đãi cho 2 nhóm KH khác
ngoại tệ
nhau)
Ưu đãi dịch vụ thẻ (theo chính sách từng thời kỳ):
- Miễn phí phát hành.
- Hoàn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu từ 1.000.000 đồng trong vòng 30
ngày kể từ khi kích hoạt, hoàn phí thường niên các năm tiếp theo dựa trên
doanh số chi tiêu.
Thẻ TDQT
- Lãi suất thẻ thấp nhất thị trường 16,5%/năm, rút tiền mặt tại POS VietinBank
chỉ 2%, trả góp lãi suất 0%.
- Hoàn tiền không giới hạn, tích lũy dặm bay, tặng thẻ Accor, đặc quyền chơi
Golf… tùy theo loại thẻ và nhu cầu KH.
- Tham gia các chương trình khuyến mãi, giảm giá đặc biệt của VietinBank.
Ưu đãi dịch vụ thẻ (theo chính sách từng thời kỳ)
- Miễn phí phát hành thẻ GNQT.
Phát hành thẻ GNQT - Miễn phí xử lý giao dịch ngoại tệ cho thẻ Visa/MasterCard Debit VPAY (thẻ
phi vật lý).

Chính sách ưu đãi mua & chuyển tiền ngoại tệ phục vụ các mục đích khác
Đối tượng áp dụng:
- KH cá nhân có nhu cầu chuyển tiền ngoại tệ ra nước ngoài với mục đích chuyển phí/lệ phí; khám chữa bệnh;
du lịch/thăm viếng/công tác; chuyển lương và thu nhập khác của cá nhân người nước ngoài ra nước ngoài;
người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài
b.
Nội dung ưu đãi:
4.
a.

Nội dung ưu đãi
Tỷ giá ngân hàng bán ngoại tệ

Thẻ TDQT

Mức ưu đãi
Theo Phụ lục I - Chính sách ưu đãi tỷ giá (2 gói ưu đãi cho
2 nhóm KH khác nhau)
Ưu đãi dịch vụ thẻ (theo chính sách từng thời kỳ):
- Miễn phí phát hành.
- Hoàn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu từ 1.000.000
đồng trong vòng 30 ngày kể từ khi kích hoạt, hoàn phí
thường niên các năm tiếp theo dựa trên doanh số chi tiêu.
- Lãi suất thẻ thấp nhất thị trường 16,5%/năm, rút tiền mặt
tại POS VietinBank chỉ 2%, trả góp lãi suất 0%.
- Hoàn tiền không giới hạn, tích lũy dặm bay, tặng thẻ
Accor, đặc quyền chơi Golf… tùy theo loại thẻ và nhu
cầu KH.

Phát hành thẻ GNQT

- Tham gia các chương trình khuyến mãi, giảm giá đặc biệt
của VietinBank.
Ưu đãi dịch vụ Thẻ (theo chính sách từng thời kỳ):
- Miễn phí phát hành thẻ GNQT.
- Miễn phí xử lý giao dịch ngoại tệ cho thẻ
Visa/MasterCard Debit VPAY (thẻ phi vật lý).

PHỤ LỤC I - CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TỶ GIÁ
1. Nội dung ưu đãi:
- Triển khai gói ưu đãi cho 2 nhóm đối tượng KH khác nhau:
+ Gói 1: KH cá nhân hiện hữu (đã có CIF) đã phát sinh giao dịch mua bán ngoại tệ tại VietinBank từ ngày
1/1/2021 đến 30/6/2022.
+ Gói 2: KH cá nhân chưa sử dụng sản phẩm kinh doanh ngoại tệ bao gồm:
 KH cá nhân mới (thời điểm mở CIF trong thời gian triển khai chính sách ưu đãi) và
 KH ngủ đông: Là KH cá nhân hiện hữu của VietinBank và không phát sinh mua bán ngoại tệ từ ngày
1/1/2021 đến 30/6/2022.
- Mức ưu đãi tỷ giá của từng gói theo mục đích chuyển tiền ngoại tệ như sau:

Cặp ngoại tệ

MỨC ƯU ĐÃI TỶ GIÁ
Chuyển tiền ngoại tệ mục
Chuyển tiền ngoại tệ mục
đích định cư/thừa kế
đích khác
Gói 1
Gói 2
Gói 1
Gói 2
45
55
40
50
45
55
40
50
75
85
70
80
85
90
80
85
18
21
15
18
65
75
60
70
45
50
40
45
45
55
40
50
45
55
40
50
38
45
30
40
Không áp dụng ưu đãi

AUD/ VND
CAD/VND
EUR/VND
GBP/VND
HKD/VND
JPY/VND
KRW/VND
SGD/VND
NZD/VND
USD/VND
Các cặp tiền khác
- Lưu ý:
 Đơn vị: Điểm cơ bản.
 Đối với cặp ngoại tệ JPY/VND và KRW/VND: 1 điểm cơ bản JPY, KRW =
0,01 điểm tỷ giá.
2. Nguyên tắc thực hiện:
- Tỷ giá bán ngoại tệ áp dụng đối với KH thuộc phạm vi chính sách = tỷ giá bán tại bảng tỷ giá số 1 của chi
nhánh trừ (-) mức ưu đãi.
Lưu ý: Bảng tỷ giá số 1 - chi nhánh là bảng tỷ giá niêm yết tại chi nhánh.
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