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Loại phí Mức phí 

Phí thường niên:  

-          Hạng thẻ Vàng  Thẻ chính: 400.000VNĐ/thẻ/năm 

Thẻ phụ  :  200.000VNĐ/thẻ/năm 

- Hạng thẻ xanh Thẻ chính: 200.000VNĐ/thẻ/năm 

Thẻ phụ:    100.000VNĐ/thẻ/năm 

Phí cấp lại thẻ/đổi thẻ 50.000 VNĐ/lần 

Phí thông báo thẻ mất cắp/thất lạc 200.000 VNĐ/lần/thẻ 

Phí thay thế thẻ khẩn cấp (không bao 
gồm chi phí gửi thẻ) 

100.000 VNĐ/lần 

Lãi phạt vượt hạn mức tín dụng 

- Vượt hạn mức từ 01 đến 05 ngày 
- Vượt hạn mức từ 06 đến 15 ngày 
- Vượt hạn mức trên 15 ngày 

 
  

8%/năm (số tiền vượt quá hạn mức) 
10%/năm (số tiền vượt quá hạn mức) 
15%/năm (số tiền vượt quá hạn mức) 

Rút tiền mặt 4% tổng số tiền rút 

Tối thiểu 50.000VNĐ/giao dịch 

Chuyển đổi ngoại tệ  2% giá trị giao dịch 

Phạt  chậm thanh toán 3% số tiền chậm thanh toán 

Tối thiểu 50.000VNĐ 

Phí tra soát khiếu nại 50.000VNĐ/giao dịch 

Thay đổi hạn mức tín dụng 30.000VNĐ/giao dịch 

Phí cấp lại PIN 30.000 VNĐ/lần 

Thay đổi hình thức bảo đảm 30.000 VNĐ/lần 

 

-          Biểu phí trên đã bao gồm thuế GTGT 

-           Phí tra soát:  Ngân hàng sẽ không thu phí nếu khách hàng yêu cầu tra soát đúng 

-          Phí chuyển đối ngoại tệ: do các Tổ chức thẻ quốc tế quy định 

-         Tỷ giá quy đổi: Là tỷ giá do Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN áp dụng theo quy định của Hợp đồng sử 
dụng thẻ 

-         Biểu phí này không bao gồm các loại phí do các Ngân hàng/ Tổ chức khác quy định (nếu có) khi khách 
hàng sử dụng dịch vụ tại hệ thống của các Ngân hàng hoặc các tổ chức khác 

-          Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và được 
công bố tại trang web của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: www.vietcombank.com.vn 

http://www.vietcombank.com.vn/

