
 

 

THẺ TÍN DỤNG VIETCOMBANK CASHPLUS PLATINUM AMERICAN EXPRESS ® 

 

 

1. Tiện ích sử dụng  

- Chi tiêu trước, trả tiền sau với thời gian miễn lãi lên tới 50 ngày. 

- Thanh toán linh hoạt tại hàng triệu đơn vị chấp nhận thẻ trên thế giới và qua Internet, ứng dụng 

di động, thanh toán tiện lợi qua ví điện tử MOCA. 

- Trả góp lãi suất 0% tại các đối tác liên kết với Vietcombank. 

- Rút tiền mặt tại hàng triệu ATM có biểu tượng American Express trong nước và quốc tế. 

- Tận hưởng các ưu đãi mua sắm, ẩm thực, du lịch theo các chương trình của Vietcombank và 

American Express trong từng thời kỳ. 

- Quản lý thẻ và kiểm soát chi tiêu thông qua các tiện ích gia tăng như VCB-iB@nking, VCB-

Mobile banking, SMS Banking, VCB-Phone Banking. 

- Bảo mật với công nghệ thẻ chip EMV, contactless theo chuẩn quốc tế. 

- Giao dịch trực tuyến an toàn với tính năng bảo mật 3D Secure. 

- Dịch vụ khách hàng 24/7 qua tổng đài của Trung tâm Hỗ trợ khách hàng 1900.54.54.13. 

2. Ưu đãi đặc quyền 

- Chủ thẻ được hưởng chương trình hoàn tiền không giới hạn với tỷ lệ hoàn tiền 1,5% cho tất cả 

giao dịch chi tiêu hợp lệ.  

- Ưu đãi miễn phí 100% green fee tại các sân golf trong chương trình, chủ thẻ có thể tự đặt 

booking sử dụng ưu đãi. Thông tin chi tiết chương trình vui lòng tham khảo website 

Vietcombank. 

- Ưu đãi bảo hiểm cho chủ thẻ và thành viên gia đình với mức bảo hiểm lên đến 23,3 tỷ VNĐ.  

- Ưu đãi mua sắm, ẩm thực dành riêng cho chủ thẻ Amex Cashplus Platinum. 

- Ưu đãi dịch vụ thẻ: miễn phí thường niên năm đầu cho 01 thẻ phụ; miễn phí phát hành 01 thẻ 

ghi nợ VCB; miễn phí thường niên năm đầu 01 thẻ tín dụng VCB (trừ thẻ tín dụng hạng bạch 



 

kim); miễn phí xác nhận hạn mức tín dụng; miễn phí thay đổi hạn mức tín dụng; miễn phí cấp lại 

thẻ và phát hành thẻ thay thế.  

- Ưu đãi dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Miễn phí dịch vụ VCB-iB@nking, VCB-SMS B@nking; 

miễn phí xác nhận số dư tài khoản tiền gửi; miễn phí chuyển tiền trong hệ thống VCB tại quầy 

(mã phí C001). 

- Hotline miễn phí dành riêng cho chủ thẻ cao cấp: +84.1800.1565. 

3. Thông tin thẻ 

Hạn mức sử dụng thẻ 

Hạn mức tín 

dụng 

( VNĐ) 

Hạn mức chi 

tiêu mặc định 

tối đa/1 ngày 

(VNĐ) 

Hạn mức rút 

tiền mặt 

Hạn mức rút 

tiền mặt tối đa 

/1 ngày (VNĐ) 

Hạn mức rút 

tiền mặt bằng 

ngoại tệ tại 

nước ngoài tối 

đa/1 ngày 

(VNĐ) 

Từ 100 triệu trở 

lên 

Hết hạn mức tín 

dụng 

Hết hạn mức tín 

dụng 

Hết hạn mức tín 

dụng 
30 triệu 

                                                                                                                                                            

           (*): Hạn mức rút tiền mặt có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. 

Thông tin sử dụng thẻ 

- Hiệu lực thẻ: tối đa 05 năm.  

- Số lượng thẻ phụ: tối đa 03 thẻ.  

- Ngày sao kê: ngày 01 hàng tháng 

- Ngày đề nghị thanh toán: ngày 21 hàng tháng. 

(Nếu ngày 21 rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, Tết theo quy định của Pháp luật Việt Nam thì ngày đề 

nghị thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo) 

4. Điều kiện phát hành thẻ 

- Cá nhân từ 15 tuổi trở lên, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định 

của pháp luật. 

- Trường hợp đối tượng phát hành thẻ tín dụng là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại 

Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên. 

5. Hồ sơ phát hành thẻ 

- Đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân (vui lòng tham 

khảo website Vietcombank). 

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (mang theo bản chính để đối chiếu);   

http://www.vietcombank.com.vn/upload/2018/12/17/YEU%20CAU%20PH%20THE%20AMEX%20CASHPLUS%20PLATINUM-viet-out.pdf?16


 

- Giấy tờ chứng minh thu nhập (sao kê lương qua ngân hàng, hợp đồng lao động; hoặc quyết toán 

thuế/ báo cáo thuế đối với KH là chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân…). 

- Giấy tờ chứng minh hình thức bảo đảm (trong trường hợp phát hành thẻ theo hình thức có bảo 

đảm). 

- Thị thực/ Giấy chứng nhận tạm trú/ Thẻ tạm trú/ Thẻ thường trú/ Hợp đồng lao động/ Quyết 

định trúng tuyển, hoặc các giấy tờ khác còn hiệu lực thể hiện KH được phép cư trú tại Việt Nam 

với thời hạn từ 12 tháng trở lên đối với người nước ngoài (Bản sao có xuất trình bản gốc). 

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Vietcombank (trong trường hợp phát hành thẻ cá nhân do 

công ty ủy quyền sử dụng). 

6. Biểu phí 

Vui lòng tham khảo website Vietcombank. 

http://www.vietcombank.com.vn/upload/2018/12/17/YEU%20CAU%20PH%20THE%20AMEX%20CASHPLUS%20PLATINUM-viet-out.pdf?16

