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Biểu phí dịch vụ cấp số tài khoản đẹp theo chọn lựa của KHCN 
Hiệu lực: 11/02/2020 

 Chưa bao gồm VAT 

STT Phân loại 
Khách hàng Priority 

Các đối 
tượng còn lại Elite, Diamond Gold, Silver 

1 Chọn từ 5 số trở xuống 300.000 đ 1.000.000 đ 3.000.000 đ 

  

- Số Giống nhau, giống từ 3 số trở đi  
(ví dụ:…xx111, ….x2222, …33333) 

 - Lộc phát, thần tài từ 3 số trở đi  
(ví dụ: …x6868,…, …x3939,…x7979) 

- Số lặp, soi gương từ 3 số trở đi  
(ví dụ: ….x1212,…x1221) 

-  Số tiến, tiến từ 3 số trở đi  
(ví dụ: …xx123, ….x1234, …12345) 

 

  

2 
Chọn từ 10 số trở xuống  
(chọn từ 6 số đến 10 số) 

 1.000.000 đ 2.000.000 đ 5.000.000 đ 

  

- Số Giống nhau, giống từ 6 số trở đi  
(ví dụ:…xxxx111111, ….xxx2222222, 
…xx33333333, …x444444444, 
…5555555555) 

 - Lộc phát, thần tài từ 6 số trở đi  
(ví dụ: …xxxx686868,…xx79797979) 

- Số lặp, soi gương từ 6 số trở đi  
(ví dụ: ….xxxx121212, …xxxx123321) 

-  Số tiến, tiến từ 6 số trở đi  
(ví dụ: …xxxx123456, …xxx1234567) 

 

  

3 

Số tự chọn khác theo yêu cầu của KH 
(không theo quy tắc tại mục 1 và mục 2) – 
chọn từ 5 số trở xuống:  

(Ví dụ: ngày sinh, CMND, ngày đặc biệt, 
ngày kỷ niệm…)  

200.000 đ 500.000 đ 2.000.000 đ 

4 

Số tự chọn khác theo yêu cầu của KH 
(không theo quy tắc tại mục 1 và mục 2)- 
chọn từ 10 số trở xuống (chọn từ 6 số 
đến 10 số):  

(Ví dụ: số điện thoại, ngày sinh, CMND, 
CCCD, ngày đặc biệt, ngày kỷ niệm…) 

500.000 đ 1.500.000 đ 4.000.000 đ 
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