HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT
1.

Kênh triển khai trả góp:
Khách hàng có thể chủ động đăng ký trả góp qua các kênh:
 Khách hàng đăng ký trả góp qua cấu trúc tin nhắn gửi tới tổng đài 8149: “CTG TRAGOP <Mã chuẩn
chi> Kỳ hạn”, trong đó:



2.

o Mã chuẩn chi (APP CODE): Được in trên hóa đơn mua hàng, gồm 6 chữ số. Đối với giao dịch
thanh toán trực tuyến (online), khách hàng gọi lên tổng đài để tra cứu mã chuẩn chi.
o Kỳ hạn: Tính theo tháng, bao gồm “3”, “6”, “9” và “12”.
Ví dụ: Khách hàng muốn đăng ký trả góp kỳ hạn 3 tháng cho giao dịch có mã chuẩn chi (App Code, mã
cấp phép) là 123456. Khi đó, khách hàng soạn tin nhắn theo cấu trúc:
CTG TRAGOP 123456 3 gửi tổng đài 8149
Đăng ký chuyển trả góp tại quầy giao dịch VietinBank;
Đăng ký trả góp qua tổng đài VietinBank 1900.55.88.68.

Kỳ hạn trả góp và phí chuyển đổi trả góp:
Mức phí áp dụng cho giao dịch đăng ký trả góp

STT

Kỳ hạn

1

3 tháng

1.5%

2

6 tháng

3.0%

3

9 tháng

4.5%

4

12 tháng

6.0%

(%/giá trị giao dịch trả góp), đã bao gồm VAT

3.
Điều kiện giao dịch áp dụng đăng ký trả góp
- Là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại POS (giao dịch “purchase”) của VietinBank và ngân hàng khác
trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, thanh toán trên Internet phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân (TRANCODE:
OPEXT_P10, OPEXT_P12, OPEXT_P13, OPEXT_P18, OPEXT_P19, OPEXT_P20, OPEXT_P21,
OPEXT_P30, OPEXT_P33, OPEXT_P42, OPEXT_P32).
- Không áp dụng đối với giao dịch phí, lãi, rút tiền mặt, pre-authorize/pre-purchase, mua vàng và nữ trang, mua
ngoại tệ, thanh toán chi phí cờ bạc, thanh toán hóa đơn, chuyển tiền vào ví điện tử, giao dịch với các tổ chức tín
dụng khác, các giao dịch chiếm dụng vốn VietinBank… Cụ thể:

-

-

6011

Rút tiền tại ATM

6010

Rút tiền tại quầy giao dịch chi nhánh

6012

Dịch vụ tài chính, thu phí, preaid…

7995, 9754, 7802,
7801

Cá độ, bao gồm vé xổ số, chơi bài tại sòng bạc, đặt
cược…

5944

Cửa hàng vàng bạc, đồ trang sức

4829, 6051

Giao dịch liên quan đến dịch vụ chuyển tiền

6211

Giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán chứng
khoán, ngoại hối

6050, 6530, 6538

Liên quan đến loại hình ứng tiền mặt/dịch vụ tài chính

Giá trị giao dịch trả góp tối thiểu từ 3.000.000 VND và giá trị này có thể thay đổi theo từng thời kỳ chính sách
của sản phẩm
Khách hàng/chủ thẻ tính theo chứng minh thư chủ tài khoản.
Mỗi khách hàng được đăng ký trả góp tối đa 100% hạn mức tín dụng của thẻ hoặc giá trị hạn mức tối đa khác
thay đổi theo tùy theo chính sách của sản phẩm theo từng thời kỳ.
Chủ thẻ không được hủy giao dịch đăng ký trả góp sau khi đã đăng ký chuyển đổi giao dịch thành công.
Trường hợp thời hạn thẻ còn lại nhỏ hơn thời hạn trả góp vẫn cho phép áp dụng trả góp.
Chủ thẻ không đủ điều kiện trả góp khi một trong các tình huống dưới đây xảy ra:
 Giao dịch đã lên sao kê
 Tài khoản thẻ tín dụng trong tình trạng chậm thanh toán
 Chủ thẻ vi phạm các điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng VietinBank
 Phương thức/số tiền trả góp chủ thẻ đăng ký có tỷ lệ/giá trị và/hoặc thời hạn trả góp dưới mức tối thiểu theo
quy định của VietinBank
VietinBank là chủ thể quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt chuyển trả góp cho khách hàng.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank

