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QUY DNH 

yE vic DINH DANH KHACH HANG THUQC PHAN KHUC 

lulAcH HANG TRUNG LU1J TiJ VPBANK 

TONG GIAM DOC 

Can cr Diu 1 Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vixcmg; 

Can cü Quy ch Diu hành cüa Tng Giám dc, ban hành kern theo Quyt djnh s 

327/2005/QD-HDQT ngày 30/08/2005 cüa Hi dng Quân trj; 

Theo d ng cüa Giám dc Khi Khách hang cá nhn, 

QUY D4NH: 

Chmng I 

QUY D!NH CHUNG 

Diêu 1. Mic dIch, di ttrqng và pham vi áp diing 

1. Muc dIch: Quy djnh thng nht cac vtn d lien quan dn vic djnh danh Khách hang 

thuc phân khüc trung luu tai  VPBank. 

2. Di ttrQ'ng áp dung: Ap ding di vi các Khách hang cá nh dáp 1rng du?c diu kin 

duGc djnh danh là Khách hang trung hxu theo Quy cIinh nay và các cá nhân, Dcrn vj ni 

bô VPBank khi dinh danh và cung cp các san phm, djch vi cho phân khüc Khách 

hang nay. 

3. Pham vi áp diing: Trên toàn h thng VPBank. 

Diêu 2. Giãi thIch tir ngfr và chfr viêt tat 

1. Giãi thIch tir ngfr 

a) Khách hang trung hru/KH MAF: Là khách hang cá nhân dáp üng dñ các diu kin 

d tr thành Khách hang trung hru theo quy djnh cüa VPBank, duçrc VPBank dnh 

danh trên h thng T24. 

b) Trung tam Phân khiic Mass Affluent & San phâm Huy dng/TT MAF&LIAB: Là 

Trung tarn Phân khüc Mass Affluent & San phm Huy dng thuc Khi Khách hang 

cá nhân. 

Van bàn nay chta các thông tin là tài san cüa VPBank; Nghiem cd'm sao chép, in d'n dit&i bá't c& hInh thüc nào né'u 
khong du'cic sy cho phép càa cap có them quyên cCa VPBank. 
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c) Tng tài san cüa Khách hang (AUM): Là tng s du tiên gui trung bInh thang; so du 

tài khoãn thanh toán trung bInh tháng; giá trj trái phiu, chüng chi tin g1ri trung bInh 

tháng do VPBank phát hành; giá trj chüng chi qu, các san phm du tu khác cüa 

Khách hang tai  t chüc khác có th quy di thành tin. 

d) Tang doanh s giái ngãn th chap: Bao gm doanh s giái ngân các san phâm vay 

mua nhà, vay mua ô to, vay kinh doanh va vay tiêu dung có tài san dam báo theo quy 

djnh cüa VPBank tirng thñ k. 

e) Tng han mfrc các khoãn vay tin chap: Bao gm doanh s giài ngân vay tiêu dung 

không tài san bão dam cüa các khoán vay giai ngân tr ngày 01/01/2019, tng han  müc 

tin diing the và tng han  miirc thu chi tai  VPBank (co tài san báo dam hoc không tài 

san bão dam). 

1) Khách hang iru tiên/KHU'T: Là Khách hang cá nhân dáp irng dii các diu kin d trO 

thành Khách hang mi tiên theo Quy djnh ciia VPBank, duçc VPBank djnh danh trên h 

thng T24. 

g) DAO: Là ma ban hang cUa can b ban hang gán vth Khách hang trung luu. 

h) Khoãn tin gfri: Bao gm Tin giri tit kim và Tin gri có kS' han. 

i) Phi mo TKSD: Là rnirc phi thirc thu không bao gm VAT ma mt Khách hang chi trá 

d ch9n 01 Tài khoãn thanh toán s dçp sau khi dà áp dimg các chuang trInh giam 

phi/phê duyt giam phi theo thm quyn (nu co). 

2. Các tu vit tat 

a) KIICN/KH/Khách hang: Khách hang cá nhân. 

b) DVKD: Dan vi kinh doanh. 

c) PB: Chuyên viên quan h Kkiách hàng/Cán b duçic phân cong chäm soc KR MAF 

thuc Khi Khách hang cá nhân. 

d) BIC: Trung tam Phân tIch kinh doanh. 

e) PCRT: PhOng chng rira tin và Môi trumg xà hi thuc Khi Pháp ch và Kim soát 

tuân thu. 

1) LOS: H thng quán l và phê duyt khoãn vay. 

g) T24: H thng phn mm quãn 1 dU 1iu giao djch cUa ngân hang. 

Chlrffng II 

D!NH DANH KHACH HANG TRUNG LIXU 

Diu 3. Diu kiin djnh danh Khách hang trung hru 

1. Diu kin djnh danh 

Khách hang cá nhân duqc djnh danh là Khách hang trung Fini khi dáp irng mt trong 

cac diu kiên duac nêu tai  Dim a, hoäc Dim b, Khoãn 1, Diu 3 và không thuc 

trung hçip Ioai tru không ducic djnh danh là Khách hang trung luu nêu tai  Khoan 2, 
Diu 3 duri day: 

Van bàn nay chta các thông tin là tài san cüa VPBank; Nghiem cm sao chép, in n dithi ba't ci hInh thàc nào nê'u 
không dzroc st cho phép cüa cap có thá,n quyén cüa VPBank. 
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a) Diêu kin dnh danh cr bàn 
i. Tng tài san cüa Khách hang tInh dn tháng lin truOc thang djnh danh tr 150 

triu VND dn dithi 500 triu VND hoc ngo1i t quy di tuong ducing. 
ii. Tng s du trên Tài khoàn thanh toán trung bInh thang lin truàc thang djnh danh 

hoäc dn thri dim dinh danh tr 15 triu VND dn duOi 80 triu VND hoc ngoti 
t quy di tuo'ng drnrng. 

iii. Khoãn tin giri mr mâi tháng lin truic tháng djnh danh tr 300 triu VND dn 
duói 01 tT VND hoc ngoui t quy di trnmg throng (chi tInh các Khoãn tin gui 
có ki hn tr 01 tháng tth len). 

iv. Sâ huu hçp dng bâo him nhân th9 do VPBank trin khai vOi tu cách là dai  1 
bão him có phi bão him hang näm tr 12 triu VND dn dui 40 triu VND 
(Thai gian djnh danh thirc hin sau thii gian Hçrp dng bão him nhân th9 có hiu 
luc). 

v. Tài khoãn thanh toán tti VPBank tti thang 1in trrnfic thang djnh danh phát sinh 
tng bt toán thanh toán luong tü 15 triu VND dn duâi 50 triu VND. 

vi. Khách hang tmg phát sinh PhI ma TKSD duâi 22 triu VND tInh dn thai dim 
dinh danh. 

vii. Tng doanh sé giãi ngân th ch.p thang 1in truâc thang djnh danh hoc ti thai 
dim djnh danh tir 360 triu VND trâ Len (chi tinh cac khoàn vay cOn du nq). 

viii. Tng han mirc các khoán vay tin chip tháng lin truac tháng djnh danh hoac  ti 
thôi dim djnh danh tr 60 triu VND tra len hoc ngoi t quy di tuong throng 
(chi tInh các khoán vay cOn du nct). 

ix. Co h so chüng minh khã näng tài chinh cho khoàn vay dugc phê duyt trên h 
thng LOS vOi thang khai tto h so trong vOng 02 näm dn thai dim djnh danh 
th hiên thu nhâp tü 15 triêu VND tra len. 

x. KHIJT chm dth djnh danh KHUT tháng lin tnthc thang djnh danh. 

b) Diêu kiin dlnh  danh dc thu (dia trên dánh giá tim näng v Khách hang hoc 
theo các trtr&ng hop Khách hang dc thü) 
i. Tng tài san cüa Khách hang tInh dn tháng lin truac thang djnh danh tir 500 

triu VND dn duai 01 t VND ho.c ngoi t quy di tuong duong. 
ii. Tng s du trên tài khoãn thanh toán trung binh thang lin truó'c tháng djnh danh 

hoAc dn thyi dim dinh danh tü 80 triêu \TND  dn duai 150 triêu VND hoAc 
ngoi t quy di tuong duong. 

iii. Khoãn tin gui ma mOi tháng lin truac tháng djnh danh tu 01 t' VND trâ len 
hoc ngoi t quy di tuong duong (chi tInh các Khoân tin gui có k3i hn tu 01 
tháng tr& len). 

iv. Sa hüu hp dng bão him nhan th9 do VPBank trin khai vai tu each là di l 
bão him có phi bào him hang näm tu 40 triu YND tra len (Thai gian djnh danh 
thirc hin sau thai gian Hçip dng bâo him nhân thQ có hiu 1rc). 

. Tai khoàn thanh toán ti VPBank ti tháng lin trixâc tháng djnh danh phát sinh 
tng butt toán thanh toán luong tu 50 triu VND tra len. 

vi. Khách hang tüng phát sinh Phi ma TKSD tur 22 triu VND trâ len tinh dn thai 

Van bàn nay cht'ca các thông tin là tài san cüa VPBank; Nghiêm cá'm sao chép, in dii duói ba't hInh th&c nào nê'u 
khong dup'c sy' cho phép cüa cap cô thãm quyén cüa VPBank. 
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dim dinh danh. 

vii. Duic Hôi dng quãn trj/Tng Giám dc/Giám dc Khi KHCN hoc ngu?i du'çc 

các chtrc danh trén üy quyn phê duyt là Khách hang trung lru. 

c) Mt s liru 5T: 

i. Khi tInh AUM cUa mt Khách hang: 

Dé,i vôi các Khoán tin gri dng chü sâ hQu, giá tr Khoãn tin g11i cüa mt Khách 

hang së duçic xác djnh bng giá trj ghi trén The tit kimIHçrp dng tin giri chia 

cho sé dng chü si hüu Khoán tin g11i do. 

Di vi các Khoán tin gui nhn chuyn giao quyn s hü'u, giá trj cüa Khoán tin 

gui së duçc tmnh tir ngày nhn chuyn giao. 

- Khoán tin gui, s du trên tài khoãn thanh toán cüa duc tInh theo s du qua dêm. 
ii. Di vo'i Khách hang thuc cac tru6ng hp tir Tit i dn vi, Dim b, Khoân nay, 

Khách hang chi dáp üng diu kin djnh danh là Khách hang trung km nu Khách 

hang dang không là hi viên1hi viên trãi nghim1Khách hang thuc danh sách djnh 

danh tr dng hang thang cüa Djch vii Ngân hang uu tiên ti VPBank. 

2. Các trirô'ng hçrp loti trtr không dtrçrc djnh danh là Khách hang trung liru 

a) Khách hang thuc các danh sách phông, chng rira tin ma phn bin pháp xir 1 tucmg 

thig yêu cu không thit 1p quan h, thirc hin giao djch vâi Khách hang theo Quyt 

djnh s 85/2020/QD-TGD vàJhoc các van bàn süa di/b sung/thay th (nu co) hoc 

yêu cu trI hoãn giao djch theo quy djnh cüa VPBank trong trng thai k. 

b) Khách hang dang có nç qua hn tr 30 ngày trâ len ti VPBank. 

c) Các tru?mg hçp khác theo quy djnh cüa VPBank. 

3. Các diu kin nêu trên là các diu kin chung áp diing cho vic dIIh danh Khách hang 

trung luu. D& vOi tmg san phm/djch vii cung cp cho Khách hang trung luu, trixô'ng 

hcTp san phm/djch vçi do CO CC quy djnh riêng v diu kin cung cp san ph.m/djch 

vi, diu kin Khách hang duçrc áp diing chInh sácWquyn lçi thI thrc hin theo quy 

djnh cña san phm, djch vii do. 

Diu 4. Quy djnh v tn sut dinh danh, k' dánh giá, vic chm düt/duy trI dinh 
danh Khách hang trung itru 

1. Quy djnh v tan sut và darn vj dnh danh 

STT Diêu kiin djnh danh Tan suât djnh danh 
Do'nvj 

thtrc hiên 

Khách hang dáp mg mt trong 

các diu kiên tai  Khoán 1, Diu 

3 (trr Tit vii, Dim b, Khoàn 1) 

và dng thai không thuc các 

trueing hçTp loti tth ti Khoãn 2, 

Hang tháng 
TT MAF 

& LIAB 

Van bàn nay ch&a các thong tin là tài san cOa VPBank; Nghietn cO'm sao chép, in n duói bd't c& hinh thO'c nào nê'u 
khong ditcrc sy cho phép cüa cdp cO thOrn quyén cOa VPBank. 
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Diu 3 Quy djnh nay 

2 

Khách hang dap 1rng diu kiên 

tai Tit vii, Dim b, <h 

không thuc tru&ng hop loai 

cüa Khoân 2, Diu 3 Quy djnh 

Tn suit djnh danh theo phê duyt 
cüa Hi dng Quàn trj/Tng Giám 
dc/Giám dc Khi KHCN hoäc 
ngui duçic các chIrc danh trên iy 
quyn phê duyt là Khách hang 
MAF (nu co) hoc djnh danh 
hang tháng theo ki dnh danh nêu 

ti Miic 1, Khoán 1, Diu 4 Quy 

djnh nay nu Hi dng Quãn 
trj/Tng Giám dc/Giám dc 
Khi KHCN hoc ngtthi duçcc các 
chirc danh trên üy quyn phé 
duyt là Khách hang MAF không 

quy djnh v thn suit djnh danh. 

TT MAF 
& LIAB 

2. Quy dlnh v k5 dánh giá Khách hang trung Iuu 

Dinh k' hang tháng, TT MAF&LIAB là du mi phti hop vói các Dcm vj lien quan thixc 
hin dánh giá lai diu kin djnh danh cüa Khách hang trung liru, cii th bao gm các ni 
dung sau: 

STT Cong vic thirc hin 
Don vi thtrc 

hiên 
Thôi gian 
thtrc hiên 

Ip hop dü 1iu dánh giá thông tin cüa Khách hang: 
Chy báo cáo dü lieu các Khách hang dáp iirng diu 
kin dinh danh là Khách hang trung hiu cUa thang 
lin truOc do theo Khoãn 1, Diu 3 Quy djnh nay 

BIC 
Ngày lam 

vic thir 10 
hang tháng 

2 

Tp hçp df lieu dánh giá Khách hang có thit 
1p/duy trI djnh danh là Khách hang MAF theo diu 
kin v phông, chng rüa tin hay không: PCRT 
gui danh sách Khách hang thuc danh sách Khách 
hang không áp ding djnh danh Khách hang MAF 
theo Dim a, Khoán 2, Diu 3 Quy djnh nay cho 

BIC khi có danh sách thay di qua dja chi email 
bicc_rbd_bi@vpbank.com.vn  ho.c dia chi email 
khac duçc BIC thông báo trong tmg thii ks'. Trong 
trueing hçip không có cap nhât mâi tü PCRT, BIC 
sü ding danh sách cüa PCRT ti thai dim gn nht 
nhân dixcrc 

PCRT 
Ngày lam 
vic thu 10 

hang tháng 

:  L Van bàn nay ch&a cac thông tin là tài san cüa VPBank, Nghiem cthn sao chép, in dn dtcái ba't hInh th&c nào nèu 
không ducic sir cho phép cüa cdp có thdm quyên cña VPBank 
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3 

Can cir vào dü lieu dã tp hçp duçc d xác djnh: 

V Danh sách Khách hang duqc djnh danh mi là 

Khách hang trung luu trong kr djnh danh 

V Danh sách Khách hang trung hru không con thóa 

man diêu kiên dinh danh trong k' dinh danh 

V Danh sách Khách hang dLr?c duy trI djnh danh là 

Khách hang trung luii trong djnh danh 

và gui lii các danh sách nay cho Trung tam 

MAF&LIAB qua dja chi email duçic Trung tam 

MAF&LIAB thông báo trong tmg thi kS' 

BIC 

Ngay lam 

viecthull 

hang tháng 

4 

- Kim soát danh sách KH dam bão KH dáp irng 

diu kin djnh danh là Khách hang trung luii 

hoc châm dut djnh danh theo quy 

- Thrc hin djnh danh Khách hang MAF mri 

trong djnh danh 

TT MAF & 

LIAB 

Ngày lam 

V1C thu 12 

hang tháng 

3. Quy d:nh  v vic châm dü't dnh danh Khách hang trung hru (chuyên v KH 

thông thtrO'ng) 

Khách hang se chm düt djnh danh là Khách hang trung lu'u nu thuc mt trong các 

triRing hçp sau: 

a) Ti thai dim dánh giá lai  diu kin djnh danh, Khách hang không dáp img bt cir diu 

kin djnh danh nào theo Quy djnh nay. 

b) Ti thi dim dánh giá 1ti diu kin djnh danh, Khách hang thuc mt/mt s trong cac 

tmng hçTp quy djnh tti Khoán 2, Diu 3 Quy djnh nay. 

c) Khi có Quy& djnh phé duyt v vic chtm dirt djnh danh Khách hang trung luii cüa 

Khách hang do Chü tjch HDQT/Tng Giám dcIGiám dc Khi KHCN/Ngithi duçc 

cac chirc danh nêu trên üy quyn phê duyt theo quy djnh cüa VPBank. 

4. Quy djnh v vic duy trI djnh danh Khách hang trung itru 

Nu Khách hang duy tn dü diu kin djnh danh là Khách hang trung luu hin tai  và khong 

thuc các truàng hcip quy djnh tai  Khoân 2, Diu 3 Quy djnh nay, Khách hang vn tip tuc 

duic duy tn dinh danh là Khách hang trung luii và duçc huâng các quyn lçii, tin Ich cña 

Khách hang trung lixu theo quy djnh cüa VPBank tmg thai kSi. 

5. TrInh tiy, thu tic, mu biêu dang k tham gia, châm düt tham gia djch vu Khách 
hang trung liru (nu cO): thrc hin theo quy djnh ciia VPBank ban hành tmg thai kST. 

6. Quy djnh v quyn 1i cüa Khách hang trung liru (nu có): thrc hin theo quy djnh 

cüa VPBank tirng thai ki. 

Van bàn nay ch&a các thông tin là tài san cña VPBank; Nghiêm cm sao chép, in d'n dzthi bá't ci hInh th&c nào nê'u 
-'- không dttçc st cho phép côa cap có thám quyén càa VPBank. 

Trangsô': 6 



Chiro'ng III 

QUY D!NH  yE TRACH NHIEM CUA CAC D€N V! LIEN QUAN 

Diu 5. Trách nhiêm cüa Trung tam Phân khüc Mass Affluent & San phâm Huy 
dng 

1. Quán l tp trung & dánh giá v diu kin djnh danbIchrn dirt djnh danh cUa Khách 
hang MAF trên toàn h thng. 

2. Xây dung các tiêu chI d xac djnh, lira chon, dánh giá các khách hang thuc phân khüc 
Khách hang MAF. 

3. Dam bão diu chinh thông tin Khách hang MAF trên h thng T24 khi tin hành djnh 

danh mi/chm dirt djnh danh là chfnh xac theo quy djnh. 

4. Dam bão bI mat thông tin Khách hang và giao djch theo quy djnh pháp lut và duy djnh 

cüa VPBank trong tü'ng thi ki. 

5. Quan l danh muc Khách hang, hiu qua và tInh hinh tài chInh cüa phân khüc. Phân 

tIch và chi ra cac xu huàng kinh doanh d xây dirng chin lixçic và k hoach phát trin 
phân khüc. 

6. Huàng dn cac dan vj lien quan và DVKD/PB trong vic thrc hin quy djnh v djnh 
danh Khách hang MAF. 

7. Thông báo bang email dn các dcm vj lien quan nu có thay di/bé sung v diu kin & 

quy trInh djnh danh!chm dirt djnh danh Khách hang MAF theo phê duyt cUa cp Co 
thm quyn. 

8. Lam vic vi IT d xây drng h thng và cài dt du hiu nhn din và quãn l Khách 
hang MAF. 

9. Các trách nhiêm khác theo quy dlnh  cña VPBank tirng thai kS'. 

lJiêu 6. Trách nhim cüa Trung tam phãn tIch kinh doanh (BIC) 

1. Chit xut dü 1iu trên h théng T24 theo các diu kin djnh danh v KH MAF hang 
tháng hoac  khi có yêu cu theo d nghj cüa TT MAF&LIAB. 

2. Cung c.p danh sách Khách hang dy dü, chInh xác cho Trung tam Phân khUc Khách 

hang Mass Affluent & San phm Huy dng. 

3. Phi hçp vi các Phông ban d gin thông tin, din lieu Khách hang djnh k' cho Trung 
tam Phân khinc Khách hang Mass Affluent & San phAm Huy dng. 

4. Dam bão bI mt thông tin Khách hang và giao djch theo quy djnh pháp lut và duy djnh 

cüa VPBank trong tinng thai kr. 

5. Các trách nhim khác theo quy djnh cüa VPBank tinng thôi ks'. 

Diêu 7. Trách nhim cüa Khôi Cong ngh thông tin 

1. Thirc hin cac cong vic h trçY v h thng trong phm vi trách nhim cüa IT theo 

Van ban nay chta các thông tin là tàisán côa VPBank; Nghiem Mm sao chép, in á'n dtthi Mt ct hlnh thic nao Mu 
không dU'QC s cho phép cia cap có thdm quyên cüa VPBank. 
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dung SLA. 

2. Thirc hin các yêu cu phát trin, sira di v h théng trong phm vi trách nhim cüa IT 

khi có yêu cu tü nghip v theo quy trinh quãn I và phát trin hang qu cüa IT. 

3. Các trách nhim khác theo quy djnh trng th?yi 

Diêu 8. Trách nhim cüa Phông chng rfra tin và Môi trffbng xã hi 

1. Cung cp thông tin theo quy djnh ti Miic 2, Khoán 2, Diu 4 Quy djnh nay cho BIC và 

TT MAF&LIAB khi có cap nhât mdi. 

2. Các trách nhim khác theo quy djnh tiling th?i ki. 

Chiro'ng IV 

DIEU KIIOAN Till HANH 

Diu 9. Diu khoãn thi hành 

1. Quy djnh nay có hiu hrc k tü ngày45../Q.L/2O2... 

2. Nhung vn d chua dirçic d ctp dn trong Quy djnh nay, së duçc thirc hin theo cac 

quy djnh có lien quan cüa Pháp 1ut va quy djnh khác cüa VPBank. Khi có nhung ni 

dung nào trong Quy djnh nay trái vi quy djnh cüa Pháp 1ut, cüa HDQT và Tng 

Giám déc thi ni dung do throng nhiên ht hiu 1irc thi hành. 

3. Viêc silia dèi, b sung Quy djnh nay do Tng Giám dc quyt djnh. Các Phó Tng 

Giám dc, Giám dc Chi nhánhlPhOng Giao djch, Giám dc cac Khi, Trung tam, 

Truâng PhOng Hi si chInh có trách nhim thi hánh Quy djnh nay. 

Noinhân:  

- HDQT, BKS (d báo cáo); 

- Ban TGD; 

- Lãnh dao  Khi, Trung tam, Phông, Ban HO; 

- Giám dc Wing, các CN, PGD; 

- Can bô nhân viên VPBank/HO; 

- Lu'u VP. 

TONG GIAM nOc 

Van bàn nay ch&a các thông tin là tài san cüa VPBank; Nghiêm cd'm sao chép, in d'n dtcó'i bd't c& hlnh th&c nào né'u 
không dtrçtc sir cho phép ctha cdp có thá,n quyén càa VPBank. 

Trangsö: 8 



Dào tao 

tp trung 

Ngày ban hành Ten van ban 

Mãng nghip vij: Khách hang cá nhân 

VAN BAN LIEN QUAN 

Van ban nôi bô: 

ISTT 

Quyt djnh v/v ph bin các danh sách 

phông, chng rüa tin và huOng dn cách 

thüc tra soát, xác djnh tInh tht/giã cüa 

tring khó'p va xir 1 khi khách hang và 

giao djch lien quan dn các danh sách nay. 

T11r KHOA (Cap nht trên H thng VPBeOffice d phiic vii tra ciru) 

Khách hang trung hxu, Trung lixu, Phân khiic, Djnh danh, KH MAF, MAF 

HiNH THIC TRUYEN THONG/DAO TO 

THÔNG TIN LIEN H 

Don vl chü quan 

Kh6i Khách hang cá nhân 

Trung tam Phân khüc Khách hang Mass Affluent & San phm Huy dng 

Phong Quân 1 Phân khñc Khãch hang Mass Affluent 

Email: PKMAF.HO@vpbank.com.vn  

Van ban nay chia các thông tin là tài san cüa VPBank; Nghiêm cá'm sao chép, in d'n du'ói ba't ci hlnh thic nào nu 
không thrc sy' cho phép caa cap có thám quyén cáa VPBank.

Trang so: 9 
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