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Loại giao dịch / 
Types of transaction 

Diễn giải / Description 

Hạn mức giao dịch / Transaction Limit VND 

Hạn mức theo hình thức 

định danh trực tuyến eTimo 

Limit 

Hạn mức theo hình thức 

nâng cấp trọn Gói Timo 

Limit 

Tiền mặt 

Cash withdrawal at 

ATM 

Số tiền rút tối đa/ lần (*) 

Maxium amount per transaction (*) 
10.000.000 10.000.000 

Số tiền rút tối đa/ngày 

Maximum amount per day 
80.000.000 100.000.000 

Số lần giao dịch tối đa/ngày 

Number of transactions per day 

10 lần 

10 transactions 

10 lần 

10 transactions 

Chuyển khoản tại máy 

ATM 

Money transfer at 

ATM 

Số tiền chuyển khoản tối đa/ngày 

Maximum amount per day 
100.000.000 100.000.000 

Số lần giao dịch tối đa/ngày 

Number of transactions per day 

10 lần 

10 transactions 

10 lần 

10 transactions 

Thanh toán tại POS 

Payment at POS 

Hạn mức thanh toán tối đa/lần 

Maximum amount per transaction 
100.000.000 200.000.000 

Hạn mức thanh toán tối đa/ngày 

Maximum amount per day 
100.000.000 500.000.000 

Số lần giao dịch tối đa/ngày 

Number of transactions per day 

Không giới hạn 

Unlimited 

Thanh toán trên kênh 

thương mại điện tử 

Payment on 

Ecommerce channel 

Số lần giao dịch tối đa/ngày 

Number of transactions per day 

30 lần 

30 transactions 

Số tiền giao dịch tối đa/ngày 

Number of amount per day 
100.000.000 

Số tiền giao dịch tối đa/lần 

Number of maximum amount per time 
20.000.000 

Số tiền giao dịch tối thiểu/lần 

Number of minimum amount per time 
10.000 

Số lần giao dịch tối đa trong 04 ngày 

Number of maximum transactions in 04 days 

120 lần 

120 transactions 

Số tiền giao dịch tối đa trong 04 ngày 

Number of maximum amount in 04 days 
100.000.000 400.000.000 

 

(*) Tuỳ thuộc vào quy định của Ngân hàng Khách hàng thực hiện lệnh rút tiền / Depends on set up of ATMs of different Banks.  

(Áp dụng cho Khách Hàng Cá Nhân - Kênh bán Timo từ ngày 23/03/2022)  

(Applied for Timo Individual Customers - Effective from 23/03/2022) 

HẠN MỨC GIAO DỊCH 
TRANSACTION LIMIT 


