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ĐẶC ĐIỂM GÓI TÀI KHOẢN PG DIAMOND 

I. Phí dịch vụ áp dụng đối với Gói tài khoản PG DIAMOND 

1. Phí quản lý tài khoản 

Gói tài khoản 

PG DIAMOND cơ bản 

Gói tài khoản 

PG DIAMOND nâng cao 

- Số dư bình quân từ 2.000.000 VNĐ trở lên: 

Miễn phí. 

- Số dư bình quân dưới 2.000.000 VNĐ: 

8.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm VAT). 

- Số dư bình quân từ 4.000.000 VNĐ trở 

lên: Miễn phí. 

- Số dư bình quân dưới 4.000.000 VNĐ: 

19.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm VAT). 

2. Phí dịch vụ khác 

Loại phí 
Gói tài khoản 

PG DIAMOND cơ bản 

Gói tài khoản 

PG DIAMOND nâng cao 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Phí mở TKTT 
Miễn phí Miễn phí 

Phí rút tiền mặt tại ATM của PG 

Bank 
Miễn phí Miễn phí 

Phí đăng ký và sử dụng dịch vụ 

NHĐT của PG Bank 
Miễn phí Miễn phí 

Phí giao dịch chuyển khoản trên 

các kênh giao dịch/dịch vụ thuộc 

NHĐT của PG Bank 

(Bao gồm giao dịch chuyển 

khoản cùng hệ thống PG Bank, 

chuyển khoản liên ngân hàng qua 

kênh Citad và chuyển khoản 

nhanh NAPAS 24/7) 

Miễn phí Miễn phí 

Phí phát hành mới Thẻ ghi nợ nội 

địa1 (áp dụng đối với Khách hàng 

lần đầu phát hành Thẻ ghi nợ nội 

địa tại PG Bank) 

Theo quy định của PG 

Bank ban hành trong từng 

thời kỳ phù hợp quy định 

của pháp luật 

Miễn phí 

Phí phát hành mới Thẻ tín dụng 

PG Bank Visa2 (áp dụng đối với 

Khách hàng lần đầu phát hành 

Thẻ tín dụng PG Bank Visa) 

Miễn phí Miễn phí 

                                                           
1 Là thẻ ghi nợ nội địa phát hành trên tài khoản thanh toán áp dụng Gói tài khoản PG DIAMOND của Khách hàng. 
2 Áp dụng đối với các Thẻ tín dụng PG Bank Visa mà có tài khoản thanh toán dùng để thanh toán dư nợ phát sinh từ 

Thẻ tín dụng PG Bank Visa thuộc Gói tài khoản PG DIAMOND theo Quy định này. 
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Các phí dịch vụ khác liên quan đến mở và sử dụng Gói tài khoản PG DIAMOND căn cứ theo 

quy định của PG Bank ban hành trong từng thời kỳ phù hợp quy định của pháp luật. 

II. Số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán, hạn mức giao dịch đối với các dịch vụ/giao 

dịch liên quan đến mở và sử dụng Gói tài khoản PG DIAMOND 

1. Số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán là 50.000 VNĐ/tài khoản. 

2. Hạn mức giao dịch đối với các dịch vụ/giao dịch liên quan đến mở và sử dụng Gói tài 

khoản PG DIAMOND 

Khách hàng được quyền đăng ký, thay đổi hạn mức giao dịch đối với các dịch vụ/giao 

dịch liên quan đến mở và sử dụng Gói tài khoản PG DIAMOND trên các kênh giao 

dịch/dịch vụ thuộc Dịch vụ Ngân hàng điện tử theo quy định của PG Bank ban hành trong 

từng thời kỳ, phù hợp quy định của pháp luật. 

 


