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BIỂU PHÍ MỞ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP TRÊN OMNI APP/WEB DÀNH CHO KHCN 

 

STT Phân loại 
Phí 

(chưa bao gồm VAT) 

1 
Số Giống nhau 
(ví dụ:…xxxx111111, ….xxx2222222, …xx33333333,…x444444444, …5555555555, hoặc 
…xxxx11111x, …xxxx2222xx, …) 

a Lặp từ 5 số trở xuống 250.000 đ 

b Lặp từ 6, 7 số  500.000 đ 

c Lặp từ 8, 9 số  1.000.000 đ 

d 
Lặp 10 số có chứa các ký tự đặc biệt gồm các số 
1,2,3,4,,5,7 (Ví dụ: xxxxxx7777777777) 

25.000.000 đ 

e 
Lặp 10 số có chứa các ký tự đặc biệt gồm các số 
6/8/9 (Ví dụ: xxxxxx6666666666) 

50.000.000 đ 

 2 

Số tài khoản có chứa các cấu trúc: 

- Số/ cụm số tiến: là những chữ số, cụm số tăng dần 

(ví dụ: …xxxx123456, …xxx123456789, …xxxx12345x, …xxx12134567xx, x242628.. 
x314151.., x123124125, x456457x,…)  

- Lộc, phát: là những chữ số gồm số 6 và/hoặc 8 cạnh nhau 

(ví dụ: …668, ..886x, ..6886x, ..866686x,..) 

- Thần tài: là những chữ số gồm các cặp số 79 và/hoặc 39 

(ví dụ: …7979, ..3939x, ..39x79x39x, ..393979,..) 

- Lộc, phát, thần tài: là những chữ số kết hợp gồm số 6 và/hoặc 8 và/ hoặc số 79 và/hoặc 
39 

(ví dụ: …xx668879, ..39668xx…;xxxx68686879,…xx67987979, …x39639839, , 
xx798686xx, …683979x79x,…) 

- Số/ cụm số lặp, soi gương 

(ví dụ: ….xxxx121212, …xxxx123321, …x555x444, …999xx8888, ..x3553, 234x432; 
…645546, ..111222333, …) 

a Từ 5 số trở xuống  250.000 đ 

b Từ 6, 7 số  350.000 đ 

c Từ 8, 9 số  500.000 đ 

d 10 số 750.000 đ 

e 

10 số có chứa các ký tự đặc biệt bao gồm: 

- Cặp số lặp: 39/79/68/86  

(Ví dụ: xxxxxx3939393939) 

- Số tiến: xxxxxx0123456789 

25.000.000 đ 

3 
Số tự chọn khác theo yêu cầu của KH và không theo quy tắc tại mục 1, mục 2:  
(Ví dụ: ngày sinh, CMND, ngày đặc biệt, ngày kỷ niệm, số điện thoại, …) 

 Từ 10 số trở xuống 199.000 đ  

 

Trường hợp ngày sinh, CMND, ngày đặc biệt, ngày kỷ niệm, số điện thoại trùng theo nguyên 
tắc tại mục 1, mục 2 thì áp dụng theo biểu phí mục 1, mục 2 
Ví dụ: + KH có số điện thoại: 09xx77.77.77  áp dụng theo mục 1 
          + KH có CMND: xxx123456 áp dụng theo mục 2 
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STT Phân loại 
Phí 

(chưa bao gồm VAT) 

4 Số kết hợp nhiều hơn 1 (một) quy tắc nêu trên Tính theo mức giá cao hơn 

 

Ví dụ: số TK có số lặp và tháng năm sinh KH 
xxxx.xx.7777081969  mục 2d – 750.000 đồng 
xxxx.xx.11.8686.8686  mục 2d – 750.000 đồng 
xxxx.xx.1122.866.879  mục 2d – 750.000 đồng 
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