
 

Phụ luc - 01 

BIỂU PHÍ PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN  

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA VNCB 

(Phí đã bao gồm thuế GTGT) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 531/2014/QĐ-TGĐ, ngày 19/07/2014) 

Loại phí Mức phí 

Phí phát hành  0 VNĐ 

Phí thường niên   

Phí thay thế thẻ theo yêu cầu 20.000VNĐ 

Phí cấp lại PIN 10.000VNĐ 

Phí khiếu nại sai 20.000VNĐ 

Phí rút tiền mặt     

Trong hệ thống VNCB 
0 VNĐ 

Ngoài hệ thống VNCB 

Phí thông báo thẻ bị mất cắp/thất lạc thẻ 0 VNĐ 

Phí rút tiền mặt và chuyển khoản tại POS  
 

Trong hệ thống VNCB 
Không áp dụng 

Ngoài hệ thống VNCB 

Phí chuyển khoản tại ATM 
 

Tài khoản trong hệ thống VNCB 0 VNĐ 

Tài khoản ngoài hệ thống VNCB Không áp dụng 

Phí chuyển khoản tại ATM của Ngân hàng thành 

viên trong Banknetvn  

Tài khoản trong hệ thống VNCB 1.650 VNĐ/giao dịch 

Tài khoản ngoài hệ thống VNCB Không áp dụng 

Phí vấn tin, tra cứu giao dịch (không in chứng từ)   

Trong hệ thống VNCB 0 VNĐ 

Ngoài hệ thống VNCB 550 VNĐ/giao dịch 

Phí vấn tin, tra cứu giao dịch (in chứng từ)  

Trong hệ thống VNCB 0 VNĐ 

Ngoài hệ thống VNCB 550 VNĐ/giao dịch 

Phí gửi sao kê giao dịch thẻ 
 

Qua email 0 VNĐ 

Qua đường bưu điện 10.000 VNĐ/1 lần 

Phí in sao kê tài khoản thẻ tại quầy giao dịch 0 VNĐ 

Phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại ATM/POS của 

VNCB và của Ngân hàng thành viên Banknetvn 
0 VNĐ 

Số dư tối thiểu tài khoản tiền gửi thanh toán 50.000VNĐ 

Lãi suất số dư có trong tài khoản tiền gửi thanh toán 
Theo lãi suất tiền gửi TKTT VNĐ  

tại từng thời điểm 

Giao dịch hoàn trả (tại máy POS của VNCB và 

POS của Ngân hàng thành viên trong Banknetvn) 
Không áp dụng 
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Phụ luc - 02 

BIỂU PHÍ PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN  

THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ VNCB 

(Phí đã bao gồm thuế GTGT) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 531/2014/QĐ-TGĐ, ngày 19/07/2014) 

Loại phí Mức phí 

Phí phát hành 0 VNĐ 

Phí thường niên   

Thẻ chính 100.000 VNĐ 

Thẻ phụ 100.000VNĐ 

Phí thay thế thẻ theo yêu cầu 50.000VNĐ 

Phí cấp lại PIN 30.000VNĐ 

Phí khiếu nại sai 80.000VNĐ 

Phí rút tiền mặt     

Trong hệ thống VNCB 0 VNĐ 

Ngoài hệ thống VNCB (chưa bao gồm phí được thu 

tại ATM ngân hàng cung cấp dịch vụ) 
2% số tiền giao dịch 

(tối thiểu 50.000 VND) 

Phí thông báo thẻ bị mất cắp/thất lạc thẻ 100.000VNĐ 

Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch tại máy POS   

Trong hệ thống VNCB 20.000 VNĐ/hóa đơn 

Ngoài hệ thống VNCB 80.000 VNĐ/ hóa đơn 

Phí chuyển đổi ngoại tệ 3% số tiền giao dịch 

Lãi suất số dư có trong tài khoản tiền gửi thanh toán 
Theo lãi suất tiền gửi TKTT VNĐ  

tại từng thời điểm 

Phí vấn tin, tra cứu giao dịch 
 

Trong hệ thống VNCB 0 VNĐ 

Ngoài hệ thống VNCB 7.000VNĐ 

Phí xác nhận thông tin chủ thẻ 10.000 VNĐ/lần 
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Phụ lục - 03 

BIỂU PHÍ PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN  

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VNCB 

(Phí đã bao gồm thuế GTGT) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 531/2014/QĐ-TGĐ, ngày 19/07/2014) 

Loại phí Mức phí 

Phí thường niên Thẻ Chuẩn Thẻ Vàng 

Thẻ chính 200.000 VNĐ 300.000 VNĐ 

Thẻ phụ 100.000 VNĐ 200.000 VNĐ 

Lãi suất cho vay 22.5%/năm 22%/năm 

Phí rút tiền mặt    

Trong hệ thống VNCB 
3% số tiền giao dịch  

(tối thiểu 50.000 VND) 
Ngoài hệ thốngVNCB  (chưa bao gồm phí được 

thu tại ATM ngân hàng cung cấp dịch vụ) 

Phí vấn tin, tra cứu giao dịch   

Trong hệ thống VNCB 0 VNĐ 

Ngoài hệ thống VNCB 8.000 VND 

Phí thay thế thẻ 100.000 VNĐ 

Phí báo mất thẻ 100.000 VNĐ 

 

Phí chậm thanh toán 

 

 

4% x Số tiền chậm thanh toán  

(tối thiểu 50.000VND) 

Miễn phí nếu tổng dư nợ < 200.000 (thẻ 

chuẩn) hoặc < 300.000 (thẻ vàng) 

Phí sử dụng vượt hạn mức 
3% x Số tiền vượt hạn mức  

(tối thiểu 50.000VND) 

Phí thay đổi hạn mức tín dụng 50.000 VNĐ 

Phí cấp bản sao thông báo giao dịch 30.000 VNĐ 

Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch tại máy POS   

Trong hệ thống VNCB 20.000 VNĐ/hóa đơn 

Ngoài hệ thống VNCB 80.000 VNĐ/ hóa đơn 

Phí khiếu nại sai 80.000 VNĐ 

Phí chuyển đổi ngoại tệ 3% số tiền giao dịch 

Phí cấp lại PIN 50.000 VNĐ 

Phí xác nhận thông tin chủ thẻ 20.000 VNĐ/lần 

Phí chuyển đổi hình thức đảm bảo sử dụng thẻ  50.000 VNĐ/lần 
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Phụ lục - 04 

BIỂU PHÍ THU ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ VNCB 

(Phí đã bao gồm thuế GTGT) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 531/2014/QĐ-TGĐ, ngày 19/07/2014) 

 

Khoản mục Mức phí 

Giao dịch thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa do 

VNCB phát hành 

0.33% 

Giao dịch thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa do các 

Tổ chức phát hành thẻ khác phát hành 

0.55% 

Giao dịch thanh toán bằng thẻ Visa do VNCB phát 

hành 

1% - 2.5% 

Giao dịch thanh toán bằng thẻ Visa do Ngân hàng 

khác phát hành 

Không áp dụng 

Ghi chú: 

- SGD/CN/PGD/QTK được hưởng 100% phí chiết khấu thu từ ĐVCNT. 

- Các trường hợp ưu đãi phí chiết khấu thấp hơn mức quy định tại biểu phí nêu trên, 

SGD/CN/PGD/QTK phải trình về Trung tâm thẻ để xem xét và quyết định từng trường 

hợp cụ thể. 

 

 
 

  


