
 
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC 
THU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ƯU TIÊN 

ACB Privilege Banking xin thông báo về việc áp dụng Mức Phí Dịch Vụ Ngân Hàng Ưu Tiên dành cho 
hội viên ACB Ngân Hàng Ưu Tiên như sau: 

 

TIÊU CHÍ PHÂN HẠNG MỨC PHÍ ÁP DỤNG 
Khách hàng mới tham gia Ngân Hàng Ưu Tiên: 

Khách hàng ưu tiên Tất cả phân hạng Miễn phí 12 tháng kể từ ngày 
tham gia Ngân Hàng Ưu Tiên 

Khách hàng ưu tiên sau thời gian ưu đãi 12 tháng: 
Khách hàng thỏa điều kiện Phân hạng Infinite Plus (IP) Miễn phí 
Khách hàng thỏa điều kiện Phân hạng Infinite (I) Miễn phí 
Khách hàng thỏa điều kiện Phân hạng Privilege (P) Miễn phí 
Khách hàng chưa đạt đủ điều kiện theo phân hạng Infinite Plus, 
Infinite & Privilege Thời gian chờ thu phí: 3 tháng 

Sau thời gian ưu đãi, Khách Hàng Ưu Tiên không thỏa tiêu chí số dư từ phân hạng Privilege trở lên 
tiếp tục được miễn phí dịch vụ Ngân Hàng Ưu Tiên tại kỳ xếp hạng tiếp theo nếu thoả tiêu chí theo 
các điều kiện duy trì sau: 

Giao dịch thẻ tín dụng từ 20 triệu đồng trở lên của tháng xét hạng Miễn phí 

Tham gia mới Sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ Sun Life được phân 
phối bởi ACB với phí thực thu FYP từ 40 triệu đồng 

 
Miễn phí 

Tiết kiệm mở mới từ 100 triệu đồng Miễn phí 

Tổng thu nhập mang lại cho ACB tháng trước đó từ 2 triệu đồng Miễn phí 

Có số dư Bình quân Tài khoản thanh toán tháng xét hạng từ 50 triệu 
đồng Miễn phí 

Có khoản vay mới giải ngân từ 1 tỷ đồng trở lên trong tháng xét 
hạng Miễn phí 

Thực hiện quy đổi điểm Blue Rewards để quy đổi phí dịch vụ Ngân 
hàng ưu tiên (2000 điểm) Miễn phí 

Phí Dịch vụ Ngân Hàng Ưu Tiên sau thời gian chờ 3 tháng 

500.000 VNĐ/tháng 
 

ACB Privilege Banking sẽ thông báo về việc thu phí dịch vụ qua ứng dụng ACB ONE  hoặc email 
đến Quý khách hàng trong diện thu phí. 

 

 



(*) Điều kiện tham gia Ngân hàng ưu tiên theo các phân hạng: 
 

Hạng Privilege Hạng Infinite Hạng Infinite Plus 

 
o Khách hàng có có số dư bình 

quân tiền gửi tiết kiệm trong 3 
tháng gần nhất từ 1 tỷ đồng 

o Khách hàng có có số dư 
bình quân tiền gửi tiết kiệm 
trong 3 tháng gần nhất từ 5 
tỷ đồng 

o Khách hàng có có số dư 
bình quân tiền gửi tiết kiệm 
trong 3 tháng gần nhất từ 
20 tỷ đồng 

o Khách hàng có số dư tiền gửi 
tiết kiệm mở mới kỳ hạn 3 
tháng trở lên từ 1 tỷ đồng 

o Khách hàng có số dư tiền 
gửi tiết kiệm mở mới kỳ hạn 
3 tháng trở lên từ 5 tỷ đồng 

o Khách hàng có số dư tiền 
gửi tiết kiệm mở mới kỳ hạn 
3 tháng trở lên từ 20 tỷ đồng 

o Khách hàng có số dư bình 
quân tài khoản thanh toán 
trong 1 tháng gần nhất từ 100 
triệu đồng 

o Khách hàng có số dư bình 
quân tài khoản thanh toán 
trong 1 tháng gần nhất từ 
500 triệu đồng 

o Khách hàng có số dư bình 
quân tài khoản thanh toán 
trong 1 tháng gần nhất từ 2 
tỷ đồng 

o Tổng tài sản (AUM) Khách 
hàng tại ACB từ 1 tỷ đồng 

o Tổng tài sản (AUM) Khách 
hàng tại ACB từ 5 tỷ đồng 

o Tổng tài sản (AUM) Khách 
hàng tại ACB từ 20 tỷ đồng 

o Tổng Thu nhập Khách hàng 
mang lại cho ACB trong Quý 
gần nhất (TOI) từ 10 triệu 
đồng 

o Tổng Thu nhập Khách hàng 
mang lại cho ACB trong 
Quý gần nhất (TOI) từ 30 
triệu đồng 

o Tổng Thu nhập Khách hàng 
mang lại cho ACB trong 
Quý gần nhất (TOI) từ 100 
triệu đồng 

 

Để cập nhật thêm những chương trình Ưu Đãi Đặc Quyền, các Chính Sách cũng như giải đáp các thắc 
mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng để được tư vấn thêm. 


