
BIỂU PHÍ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ 

VIETCOMBANK UNIONPAY 

 

Loại phí Mức phí 

Phí phát hành (thẻ chính, thẻ phụ)  50.000 VNĐ/thẻ 

Phí gia hạn thẻ/ phát hành lại thẻ 50.000VNĐ/lần/thẻ 

Phí cấp lại PIN 10.000 VNĐ/lần/thẻ 

Phí duy trì tài khoản thẻ  5.000 VNĐ/tháng/ thẻ 

Phí chuyển đổi ngoại tệ  2.0% giá trị giao dịch 

Phí đòi bồi hoàn 80.000 VND/giao dịch 

Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch: 

- Tại ĐVCNT của Vietcombank. 

- Tại ĐVCNT không thuộc Vietcombank 

 

20.000VND/hóa đơn 

80.000VND/hóa đơn 

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

Phí giao dịch ATM ngoài hệ thống 

Vietcombank: 

Rút tiền mặt 

- Trong lãnh thổ Việt Nam 

- Ngoài lãnh thổ Việt Nam 

Vấn tin tài khoản 

 

                                                       

10.000 VNĐ/giao dịch 

4% doanh số rút tiền mặt 

10.000 VNĐ/giao dịch 

Phí rút tiền mặt tại quầy ngoài hệ thống 

Vietcombank 

4% doanh số rút tiền mặt 

Phí  chuyển  tiền liên ngân hàng qua  Thẻ  

trên  Internet Banking/ATM 

11.000 VNĐ/giao dịch 

Các mức phí trên đã bao gồm thuế GTGT  

Giao dịch ATM trong hệ thống của 

Vietcombank: 

- Rút tiền mặt 
- Chuyển khoản: 

- Vấn tin tài khoản/in sao kê tài khoản/in 
chứng từ vấn tin tài khoản…. 

 Giao dịch ATM trong hệ thống của 

Vietcombank: 

1.000 VNĐ/giao dịch 
3.000 VNĐ/giao dịch 
Chưa thu phí 

     Các mức phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 

 



Lưu ý: 

  Biểu phí trên áp dụng từ ngày 28/05/2014 

 Phí chuyển đổi ngoại tệ do các TCTQT quy định. 

 Phí đòi bồi hoàn: Ngân hàng sẽ không thu phí nếu khách hàng yêu cầu đòi bồi hoàn đúng. 

 Biểu phí này không bao gồm các loại phí do các Ngân hàng/Tổ chức khác quy định (nếu 
có). 

 Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

trên trang thông tin điện tử chính thức của NH (website: www.vietcombank.com.vn) hoặc 

qua các kênh giao dịch của Ngân hàng. 

 

 

 

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

