Đặc Quyền Vượt Trội Xứng Tầm Đẳng Cấp
CÁC ĐẶC QUYỀN
VIP 1

VIP 2

VIP 3

Tài khoản thanh toán

Miễn các loại phí liên quan đến Tài khoản thanh toán theo biểu phí quy định từng thời kỳ của Techcombank

Chuyển tiền

Miễn phí chuyển tiền tại quầy (không bao gồm các giao dịch liên quan đến ngoại tệ)
Miễn phí phát hành, phí thường niên (áp dụng với thẻ chính)

Thẻ ghi nợ nội địa & quốc tế

Miễn phí rút tiền mặt tại tất cả các máy ATM của Techcombank trên lãnh thổ Việt Nam
Hoàn tiền 1% không giới hạn tất cả các giao dịch thanh toán bằng thẻ ghi nợ (theo thể lệ của chương trình từng thời kỳ)

Giao dịch &
Thanh toán
Thẻ tín dụng quốc tế

Miễn phí phát hành, phí thường niên,
phí phát hành lại cho chủ thẻ chính và thẻ phụ

Miễn phí phát hành, phí thường niên,
phí phát hành lại cho chủ thẻ chính

Miễn phí phát hành, phí thường niên,
phí phát hành lại cho chủ thẻ chính

Cấp hạn mức phê duyệt trước theo quy định dành cho Khách hàng Priority từng thời kỳ
Miễn phí toàn bộ các giao dịch trên Internet Banking, F@stmobile.
Hạn mức giao dịch lên đến 5 tỷ đồng

Internet Banking, F@stmobile

Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ,
Tiết kiệm thường trả lãi định kỳ,

Tiết kiệm

Đầu tư

Tiết kiệm Phát Lộc,
Tiền gửi Online,

+ 0.15%/năm

Lãi suất cộng thêm tối đa so với mức lãi suất cao nhất áp dụng cho khách hàng thông thường tương ứng theo mức tiền, kỳ hạn,
kênh giao dịch (online, tại quầy) và theo quy định từng thời kỳ của Techcombank
Miễn các loại phí liên quan đến dịch vụ tiền gửi tiết kiệm theo biểu phí quy định từng thời kỳ của Techcombank

Trái phiếu iBond
Chứng chỉ quỹ TCBF

Mức ưu đãi theo quy định từng thời kỳ của Techcom Securities

Bảo vệ
Vay thế chấp và vay tín chấp

10% APE

8% APE

Priority line (24/7): 1800 588 823

6% APE

Hoàn phí Bảo hiểm nhân thọ năm đầu (APE) với các hợp đồng có kỳ hạn đóng phí 12 tháng, KHÔNG giới hạn mức phí
Hưởng ưu đãi về lãi suất, phí trả nợ trước hạn và hạn mức phê duyệt trước theo quy định dành cho Khách hàng Priority từng thời kỳ

(*) Các ưu đãi đặc quyền trên có thể được cập nhật theo quy định của Techcombank từng thời kỳ.

Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên

+ 0.1%/năm

Tiền gửi Phát Lộc Online

Bảo hiểm nhân thọ

Vay vốn

+ 0.2%/năm

84 - 24 3944 9626

www.techcombank.com.vn

