Áp dụng từ/Applied from : 25/06/2020

Hạn mức giao dịch của TKTT Timo Plus/ Timo Plus Spend Account limit
STT

Loại tài khoản

e- Plus

Full Plus

No

Types of accounts

(Dành cho KH định danh trực

(Dành cho KH đã nâng cấp gói) / (For full kyc customer)

tuyến)/ (For ekyc customer)

1

Loại giao dịch/ Hạn mức

Hạn mức giao dịch

Hạn mức giao dịch

Hạn mức giao dịch trong

Types of transaction/

trong 1 lần,1 ngày, 1 tháng

trong 1 lần

1 ngày

Limit

Limit per transaction (Tnx),

Limit per transaction

Limit per day

per day, month

(Tnx)

Nộp tiền mặt vào tài

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

khoản tại các chi nhánh,

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Rút tiền mặt từ tài

Không cho phép

Không giới hạn

Không giới hạn

khoản tại các chi nhánh,

Not allowed

Unlimited

Unlimited

Phòng giao dịch của NH
Bản Việt/Cash deposit
into Spend account at
Viet Capital Bank
counter
2

Phòng giao dịch của NH
Bản Việt/ Cash
withdrawal at Viet
Capital Bank counter
3
3.1

Giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng Timo Plus/Money transfer in Timo Plus App
Chuyển khoản giữa các

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

TKTT Timo Plus của cùng

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Chuyển khoản giữa 2

Tối đa: 100.000.000VND/lần

Tối đa:

Tối đa:

TKTT Timo Plus của 2 cá

100.000.000VND/ngày

500.000.000VND/lần

1.500.000.000VND/ngày

nhân khác nhau hoặc

100.000.000VND/tháng

Maximum

Maximum

đến cá nhân khác có TK

Maxium:

500,000,000VND/tnx

1,500,000,000VND/day

tại NH Bản Việt/Move

100,000,000VND/tnx

money to another

100.000.000VND/day

person’s account within

100.000.000VND/month

1 cá nhân/Move money
within your own Timo
Plus accounts
3.2

Timo Plus or Viet Capital
Bank
Tối đa: 100.000.000VND/lần
3.3

Tối đa:

Chuyển khoản liên ngân

100.000.000VND/ngày

- Kênh Citad:

hàng từ TKTT Timo Plus

100.000.000VND/tháng

đến TKTT mở tại ngân

Maxium:

hàng khác/Move money to

100,000,000VND/tnx

another bank

100.000.000VND/day

Maximum

100.000.000VND/month

- Via Citad:

500.000.000VND/ lần
- Kênh 24/7:

Tối đa:
1.500.000.000VND/ngày
Maximum
1,500,000,000VND/day

300.000.000VND/ lần

500,000,000VND/tnx
- Via Napas:
300,000,000VND/tnx
4

-Thanh toán hóa đơn/Bill

Tối đa: 100.000.000VND/lần

Không giới hạn

Không giới hạn
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Pay

100.000.000VND/ngày

-Nạp tiền điện

100.000.000VND/tháng

thoại/Phone top up

Maxium:

-Mua mã thẻ trả trước/

100,000,000VND/tnx

Buy prepaid phone card

100.000.000VND/day

Unlimited

Unlimited

100.000.000VND/month
5

Mở tài khoản tiền gửi

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

không kỳ hạn trực tuyến

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Mở tài khoản tiền gửi có

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

kỳ hạn/Opening Term

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Timo Plus/Opening non
term saving
6

Deposit
Hạn mức giao dịch của thẻ ghi nợ nội địa Timo Plus/ Timo Plus domestic debit card transaction limit
Loại/Types

Hạn mức/ Limit

Diễn giải/ Description

VND

Số tiền rút tối đa/ lần (*)
Tiền mặt
Cash withdrawal at
ATM

10,000,000

Maxium amount per transaction (*)
Số tiền rút tối đa/ ngày

80,000,000

Maximum amount per day
Số lần giao dịch tối đa/ ngày

10 lần

Number of transactions per day
Chuyển khoản tại

Số tiền chuyển khoản tối đa/ ngày

máy ATM

Maxium amount per day

Money transafer at
ATM

10 transactions
100,000,000

Số lần giao dịch tối đa/ ngày

10 lần

Number of transactions per day

10 transactions

Hạn mức thanh toán tối đa/lần

100,000,000

Maxium amount per transaction
Thanh toán
Payment

Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày

200,000,000

Maxium amount per day
Số lần giao dịch tối đa/ ngày

Không giới hạn

Number of transactions per day

Unlimited

(*) Tuỳ thuộc vào quy định của Ngân hàng KH thực hiện lệnh rút tiền/ Depend on set up of ATMs of different Banks.
Hạn mức giao dịch của thẻ tín dụng Timo Plus Visa (Classic) / Timo Plus Visa credit card (Classic) transaction limit
Hạn mức sử dụng thẻ trong 1 ngày và 1 lần/ Daily limit and transaction limit
Loại giao dịch/ Types

Số tiền giao dịch/ ngày

Số lần giao dịch/ ngày

Số tiền giao dịch/ lần

(triệu đồng)

Number of transactions per

(triệu đồng)

Transaction amount limit per

day

Amount per transaction

day (Million VND)
Giao dịch tại POS

(Million VND)

200

15

50

100

20

50

50

10

25

50

10

25

Transaction at POS
Giao dịch tại Ecom + Moto
Transaction at Ecom + Moto
Rút tiền mặt tại ATM + POS
Cash withdrawal at ATM+POS
Chuyển khoản tại các kênh
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Money transfer via other channels
Hạn mức sử dụng thẻ trong 4 ngày liên tục/ Limit of card usage within 4 consecutive days
Số tiền giao dịch trong 4 ngày

Tần suất giao dịch trong 4 ngày

(triệu đồng)

Number of transactions within 4 consecutive

Total Amount within 4 consecutive days

days

(Million VND)
Giao dịch tại POS

200

15

100

20

50

10

50

10

Transaction at POS
Giao dịch tại Ecom + Moto
Transaction at Ecom + Moto
Rút tiền mặt tại ATM + POS
Cash withdrawal at ATM+POS
Chuyển khoản tại các kênh
Money transfer via other channels
Hạn mức rút tiền mặt : 50% hạn mức tín dụng / Cash withdrawal limit : 50% credit limit
Hạn mức giao dịch của thẻ tín dụng Timo Plus Visa (Platinum) / Timo Plus Visa credit card (Platinum) transaction limit
Hạn mức sử dụng thẻ trong 1 ngày và 1 lần/ Daily limit and transaction limit
Loại giao dịch/ Types

Số tiền giao dịch/ ngày

Số lần giao dịch/ ngày

Số tiền giao dịch/ lần

(triệu đồng)

Number of transactions per

(triệu đồng)

Transaction amount limit per

day

Amount per transaction

day (Million VND)
Giao dịch tại POS

(Million VND)

500

15

500

100

20

100

200

10

200

200

10

200

Transaction at POS
Giao dịch tại Ecom + Moto
Transaction at Ecom + Moto
Rút tiền mặt tại ATM + POS
Cash withdrawal at ATM+POS
Chuyển khoản tại các kênh
Money transfer via other
channels

Hạn mức sử dụng thẻ trong 4 ngày liên tục/ Limit of card usage within 4 consecutive days
Số tiền giao dịch trong 4 ngày

Tần suất giao dịch trong 4 ngày

(triệu đồng)

Number of transactions within 4 consecutive

Total Amount within 4 consecutive days

days

(Million VND)
Giao dịch tại POS

2,000

30

400

40

500

30

500

30

Transaction at POS
Giao dịch tại Ecom + Moto
Transaction at Ecom + Moto
Rút tiền mặt tại ATM + POS
Cash withdrawal at ATM+POS
Chuyển khoản tại các kênh
Money transfer via other channels
Hạn mức rút tiền mặt : 50% hạn mức tín dụng / Cash withdrawal limit : 50% credit limit
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