
 
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG 

(Có hiệu lực từ ngày 06/03/2020) 

Loại phí Mức phí (VND) 

Phí phát hành và phí thường niên 

Phí phát hành Một lần 0 

Phí thay thế thẻ Từng lần 50.000 

Phí gia hạn thẻ Từng lần 0 

Phí thường niên Hàng năm 200.000
(*)

 

Phí giao dịch 

Phí rút tiền Từng giao dịch 3% số tiền giao dịch (tối thiểu: 30.000)
(**)

 

Phí chậm thanh toán lần 1 (trễ 

hạn 5 ngày) 
Từng lần 

0,05% số tiền thanh toán tối thiểu /ngày (tối 

thiểu: 30.000) 

Phí chậm thanh toán lần 2 (trễ 

hạn 35 ngày) 
Từng lần 

0,1% số tiền thanh toán tối thiểu /ngày (tối 

thiểu: 30.000) 

Phí chậm thanh toán lần 3 (trễ 

hạn 65 ngày) 
Từng lần 

0,15% số tiền thanh toán tối thiểu /ngày (tối 

thiểu: 30.000) 

Phí phát hành lại sao kê Từng lần 0 

Phí đổi PIN Từng lần 0 

Phí khiếu nại sai Từng lần 0 

Phí thông báo mất thẻ Từng lần 0 

Phí chuyển đổi giao dịch ngoại tệ Từng giao dịch 4% số tiền giao dịch (tối thiểu: 10.000) 

Phí chuyển đổi trả góp Từng lần 

Kỳ hạn 3 tháng: 2,99% số tiền giao dịch gốc 

Kỳ hạn 6 tháng: 5,99% số tiền giao dịch gốc 

Kỳ hạn 9 tháng: 8,99% số tiền giao dịch gốc 

Kỳ hạn 12 tháng: 12,49% số tiền giao dịch gốc 

 

(*)  - Thẻ tín dụng tiền mặt linh hoạt: miễn phí thường niên. 

       - Thẻ tín dụng khác: 

 Miễn phí thường niên năm đầu tiên. 

 Phí thường niên năm thứ 2 sẽ được thu sau 12 tháng kể từ ngày kích hoạt thẻ và khoản phí này 

sẽ được ghi nhận vào kỳ sao kê thẻ thứ 13. 

 Phí thường niên các năm tiếp theo sẽ được thu và ghi nhận vào kỳ sao kê thứ 12 kể từ lần thu 

phí thường niên liền kề trước đó. 

(**)  Thẻ tín dụng tiền mặt linh hoạt: miễn phí rút tiền cho giao dịch từ 2.000.000 VND trở lên  

Ghi chú:  

1. Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND) 

2. Biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với các phí chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của 

pháp luật. 

3. Công ty có quyền thay đổi Biểu phí này trong từng thời kỳ và sẽ thông báo các thay đổi về phí theo thời 

gian quy định của pháp luật và quy định tại “Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ tín 

dụng”. 

4. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng *6868 hoặc (028) 38 999666.  


