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3A – BIỂU PHÍ, LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA - ACB EXPRESS 

Stt Loại phí Mức phí 

1.  Phí gia nhập Miễn phí 

2.  Phí thường niên 
- Thẻ chính: 299.000 VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 149.000 VNĐ/thẻ/năm 

3.  Phí cấp PIN giấy 
- Nhận tại Chi nhánh/Phòng giao dịch: 50.000 VNĐ/Thẻ  

- Nhận theo điạ chỉ yêu cầu: 100.000 VNĐ/Thẻ 

4.  Phí thay thế thẻ  50.000 VNĐ/thẻ/lần 

5.  Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

6.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch theo yêu cầu chủ thẻ 

6.1.  Qua bưu điện 50.000 VNĐ/tháng 

6.2.  Qua email Miễn phí 

7.  
Phí cấp bản sao Bảng thông báo giao dịch 

(BTBGD) 
50.000 VNĐ/kỳ lập BTBGD 

8.  Phí dịch vụ SMS banking 

8.1.  Nhận SMS giao dịch của chính chủ thẻ Miễn phí 

8.2.  
Chủ thẻ chính nhận SMS giao dịch của Chủ thẻ 

phụ 
Miễn phí 

9.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ/lần 

10.  Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

11.  Phí không thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu 3% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 VNĐ 

12.  Lãi suất trong hạn 

Đối tượng KH  

(thẻ chính) 

Trước 

01/03/2021 

Kể từ 

01/03/2021 

Kể từ 

01/09/2021 

1.CBNV ACB 15% 15% 15% 

2.KHCN có Tài 

khoản lương tại ACB 
25% 15% 15% 

3.KH VIP 25% 15% 15% 

4. KHCN có tài sản 

bảo đảm 
25% 

Ngừng phát 

hành 
15% 

5. KH khác 25% 
Ngừng phát 

hành 

Ngừng 

phát hành 

Ghi chú:  

• Trường hợp KH không còn thuộc các Nhóm đối tượng KH 1,2,3,4 

nêu trên thì mức lãi suất của thẻ tín dụng nội địa ACB Express sẽ 

áp dụng theo mức lãi suất thuộc đối tượng KH khác (Mục 5). 

• Chi tiết định nghĩa đối tượng khách hàng ghi chú bên dưới. 

13.  Lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạn  

14.  Phí chuyển đổi hình thức trả góp 

14.1.  Tại đối tác liên kết Miễn phí 

14.2.  Tại đối tác không liên kết (2) 

▪ Kỳ hạn 3 tháng   : 1,99% 

▪ Kỳ hạn 6 tháng   : 3,99% 

▪ Kỳ hạn 9 tháng   : 5,99% 

▪ Kỳ hạn 12 tháng : 7,99% 

15.  Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

16.  Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

17.  Các loại phí tại ATM 

17.1 Phí rút tiền mặt tại ATM ACB Miễn phí 

17.2 Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000 VNĐ 

18.  Phí rút tiền mặt tại quầy trong hệ thống ACB 

- Phí rút tiền mặt: 

Thời điểm phát hành Mức phí 

Kể từ ngày 01/03/2021 Miễn phí 

Trước ngày 01/03/2021 

1% số tiền giao dịch, tối thiểu 

20.000 VND 
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Stt Loại phí Mức phí 

Trường hợp KH không còn thuộc các Nhóm đối tượng KH 1,2,3 tại 

Mục 12, mức phí rút tiền mặt tại quầy của thẻ tín dụng nội địa Express 

sẽ áp dụng theo mức phí rút tiền mặt của thẻ Express thuộc đối tượng 

Khách hàng khác (phần 4.a Mục 12) được phát hành trước ngày 

01/03/2021. 

- Phụ phí: Miễn phí 

19.  -  Phí chuyển đổi trả góp giao dịch rút tiền mặt (Kỳ hạn 3 /6 / 9/ 12 tháng) 

19.1.  Phí chuyển đổi trả góp 1% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

19.2.  Phí quản lý giao dịch trả góp 
0,75%/ kỳ sao kê hàng tháng tính trên số tiền chuyển đổi trả góp  

ban đầu 

19.3.  Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

20.  Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ 100.000 VNĐ/lần 

21.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi Chủ thẻ 

khiếu nại không chính xác giao dịch) 
100.000 VNĐ/giao dịch khiếu nại 

22.  
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ hạn mức giao 

dịch đặc biệt 
Miễn phí 

23.  Phí dịch vụ khác(3) 100.000 VNĐ/lần 

Ghi chú: 

- (*): Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ  

+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) 

khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được 

hệ thống tạm phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ 

vào thẻ. 

Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0%. 

- Định nghĩa đối tượng khách hàng trong mục 12. Lãi suất trong hạn như sau: 

1. CBNV ACB; 

2. KHCN có tài khoản lương tại ACB bao gồm: 

✓ KHCN đang làm việc tại các công ty có ký hợp đồng Payroll với ACB quy định tại Công văn: 

+ Quy định Gói dịch vụ tài chính dành cho Nguồn nhân lực Việt (ACB Employee Banking); 

+ Quy định vv triển khai Gói sản phẩm dịch vụ tài chính cho Cấp quản lý và Nhân viên doanh nghiệp. 

✓ KHCN mở tài khoản lương tại ACB phục vụ nhu cầu chi lương bao gồm: tài khoản lương (Payroll), tài khoản lương vãng lai, 

tài khoản lương ưu đãi, tài khoản lương EB (bao gồm Tài khoản Eco và Ecoplus). 

3. KHCN mở thẻ có tài sản bảo đảm (nhóm 0 và khác nhóm 0) được quy định tại Công văn “Quy định Sản phẩm cấp hạn mức tín 

dụng thẻ dành cho Khách hàng cá nhân” và thỏa mãn điều kiện: 

✓ Đang không là chủ thẻ tín dụng nội địa ACB Express hiện hữu; hoặc 

✓ Đã từng có thẻ tín dụng nội địa ACB Express. Tuy nhiên, thẻ đã hết hiệu lực hoặc đã bị đóng từ 3 tháng (90 ngày kể từ ngày 

thẻ được đóng trên hệ thống). 

4. Khách hàng khác: Khách hàng khác các đối tượng khách hàng trên. 

Nhóm KH tại mục 2 và 3 áp dụng phát hành mới kể từ thời điểm triển khai.  
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3B - BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ  

ACB VISA INFINITE 

Stt Loại phí Mức phí 

1.  Phí gia nhập 

- Thẻ chính: Miễn phí. 

- Thẻ phụ:  

+ Thẻ thứ 1: Miễn phí; 

+ Từ thẻ thứ 2: 2.000.000 VNĐ/thẻ 

2.  Phí thường niên 

- Thẻ chính:  

+ PTN năm đầu: 19.900.000 VNĐ/thẻ/năm và miễn 100% phí 

thường niên năm đầu 

+ Năm 2: Miễn phí thường niên nếu DSGD thanh toán (Sale) 

trong vòng 12 tháng gần nhất tối thiểu 500.000.000 VNĐ trở 

lên 

- Thẻ phụ: Miễn phí thường niên hàng năm 

3.  Phí cấp PIN giấy Miễn phí  

4.  Phí thay thế thẻ  2.000.000 VNĐ/thẻ/lần 

5.  Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

6.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu chủ thẻ 

6.1.  Qua bưu điện Miễn phí 

6.2.  Qua email Miễn phí 

7.  Phí cấp bản sao BTBGD Miễn phí 

8.  Phí dịch vụ SMS banking 

8.1.  Nhận SMS giao dịch của chính chủ thẻ Miễn phí 

8.2.  
Chủ thẻ chính nhận SMS giao dịch của Chủ 

thẻ phụ 
Miễn phí 

9.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng Miễn phí 

10.  Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

11.  
Phí không thanh toán số tiền thanh toán tối 

thiểu 
4% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 VNĐ 

12.  Lãi suất trong hạn 27%/năm 

13.  Lãi suất quá hạn 150% Lãi suất trong hạn 

14.  Phí chuyển đổi hình thức trả góp 

14.1.  Tại đối tác liên kết Miễn phí 

14.2.  Tại đối tác không liên kết (1) 

▪ Kỳ hạn 3 tháng   : 0% 

▪ Kỳ hạn 6 tháng   : 3,99% 

▪ Kỳ hạn 9 tháng   : 5,99% 

▪ Kỳ hạn 12 tháng : 7,99% 

15.  Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

16.  
Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho giao 

dịch VNĐ) 
1,9% số tiền giao dịch quy đổi, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

17.  
Phí chênh lệch tỷ giá (không áp dụng cho 

giao dịch VNĐ) 

- 1% số tiền giao dịch quy đổi; hoặc 

- 0% số tiền giao dịch quy đổi (áp dụng có điều kiện(2)) 

18.  
Phí xử lý giao dịch đại lý nước ngoài (áp 

dụng cho giao dịch VNĐ) 
1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

19.  Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

20.  Các loại phí tại ATM 

20.1.  Phí rút tiền mặt tại ATM ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

20.2.  Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

21.  Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch 

21.1.  Trong hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Miễn phí 

21.2.  Ngoài hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

22.  Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ Miễn phí 

23.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi chủ thẻ 

khiếu nại không chính xác giao dịch) 
Miễn phí 
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Stt Loại phí Mức phí 

24.  
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ hạn mức 

giao dịch đặc biệt 
Miễn phí 

25.  Phí dịch vụ khác(3) Miễn phí 

Ghi chú: 

- (1): Áp dụng cho các giao dịch không được thực hiện hoặc không đăng ký trả góp trực tiếp tại các đối tác của ACB. 

- (2): Điều kiện áp dụng: 

+ Thẻ có phát sinh tổng giao dịch chi tiêu thanh toán trực tuyến tại các đại lý nước ngoài bằng đồng ngoại tệ trên 200.000.000 

VNĐ/thẻ trong vòng tối đa 3 tháng gần nhất 

+ Doanh số giao dịch được cập nhật hàng tháng 

+ Mức phí ưu đãi chỉ được áp dụng khi có yêu cầu của chủ thẻ 

-  (3) Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:   

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ 

+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) 

khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được 

hệ thống tạm phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ vào 

thẻ. 

Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0% 
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3C - BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

 ACB VISA GOLD/ MASTERCARD GOLD 

Stt Loại phí Mức phí 

1.  Phí gia nhập Miễn phí 

2.  Phí thường niên 
- Thẻ chính: 400.000 VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 200.000 VNĐ/thẻ/năm 

3.  Phí cấp PIN giấy 
- Nhận tại CN/PGD: 50.000 VNĐ/thẻ 

- Nhận theo địa chỉ yêu cầu: 100.000 VNĐ/thẻ 

4.  Phí thay thế thẻ  100.000 VNĐ/thẻ 

5.  Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

6.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu chủ thẻ 

6.1.  Qua bưu điện 50.000 VNĐ/tháng 

6.2.  Qua email Miễn phí 

7.  Phí cấp bản sao BTBGD 50.000 VNĐ/kỳ lập BTBGD 

8.  Phí dịch vụ SMS banking 

8.1.  Nhận SMS giao dịch của chính chủ thẻ Miễn phí 

8.2.  
Chủ thẻ chính nhận SMS giao dịch của Chủ 

thẻ phụ 
Miễn phí 

9.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ/lần 

10.  Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

11.  
Phí không thanh toán số tiền thanh toán tối 

thiểu 
4% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 VNĐ 

12.  Lãi suất  29%/năm 

13.  Lãi suất quá hạn 150% Lãi suất trong hạn 

14.  Phí chuyển đổi hình thức trả góp 

14.1.  Tại đối tác liên kết Miễn phí 

14.2.  Tại đối tác không liên kết 

▪ Kỳ hạn 3 tháng   : 0% 

▪ Kỳ hạn 6 tháng   : 3.99% 

▪ Kỳ hạn 9 tháng   : 5.99% 

▪ Kỳ hạn 12 tháng : 7.99% 

15.  Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

16.  
Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho giao 

dịch VNĐ) 
2,1% số tiền giao dịch quy đổi, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

17.  
Phí chênh lệch tỷ giá (không áp dụng cho giao 

dịch VNĐ) 

Thời điểm phát hành  Mức phí 

Trước ngày 01/10/2020 1% số tiền giao dịch quy đổi 

Kể từ ngày 01/10/2020 - 1% số tiền giao dịch quy đổi; hoặc 

- 0% số tiền giao dịch quy đổi (áp dụng có 

điều kiện(1)) 
 

18.  
Phí xử lý giao dịch đại lý nước ngoài (áp dụng 

cho giao dịch VNĐ) 
1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch (4) 

19.  
Phí nhận chuyển tiền nhanh qua thẻ 

MasterCard (Moneysend) 
Miễn phí 

20.  Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

21.  Các loại phí tại ATM 

21.1.  Phí rút tiền mặt tại ATM ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

21.2.  Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

22.  Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch 

22.1.  Trong hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Miễn phí 

22.2.  Ngoài hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

23.  Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ 100.000 VNĐ/lần 

24.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi chủ thẻ 

khiếu nại không chính xác giao dịch) 
100.000 VNĐ/ giao dịch khiếu nại 

25.  
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ hạn mức 

giao dịch đặc biệt 
Miễn phí 

26.  Phí dịch vụ khác(3) 100.000 VNĐ/lần 

Ghi chú: 

- (1): Điều kiện áp dụng: 

+ Thẻ có phát sinh tổng giao dịch chi tiêu thanh toán trực tuyến tại các đại lý nước ngoài bằng đồng ngoại tệ trên 200.000.000 

VNĐ/thẻ trong vòng tối đa 3 tháng gần nhất 

+ Doanh số giao dịch được cập nhật hàng tháng 
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+ Mức phí ưu đãi chỉ được áp dụng khi có yêu cầu của chủ thẻ 

- (2): Số tiền tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 5.500 VNĐ/giao dịch lên 10.000 VNĐ/giao dịch kể từ 25/08/2021 

- (3): Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ  

+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) 

khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được 

hệ thống tạm phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ 

vào thẻ. 

Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0% 
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3D - BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

 ACB VISA DIGI CREDIT 

Stt Loại phí Mức phí 

1 Phí gia nhập Miễn phí 

2 Phí thường niên 
Thẻ chính: 600.000 VNĐ/ thẻ 

Thẻ phụ: 200.000 VNĐ/ thẻ 

3 Phí cấp PIN giấy 
Nhận tại Chi nhánh/Phòng giao dịch: 50.000 VNĐ/Thẻ  

Nhận theo địa chỉ yêu cầu: 100.000 VNĐ/Thẻ 

4 Phí thay thế thẻ  100.000 VNĐ/thẻ 

5 Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

6 Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu chủ thẻ 

6.1 Qua bưu điện 50.000 VNĐ/tháng 

6.2 Qua email Miễn phí 

7 Phí cấp bản sao BTBGD 50.000 VNĐ/kỳ lập BTBGD 

8 Phí dịch vụ SMS banking 

8.1 
Nhận SMS giao dịch của chính chủ 

thẻ 
Miễn phí 

8.2 
Chủ thẻ chính nhận SMS giao dịch 

của Chủ thẻ phụ 
Miễn phí 

9 Phí thay đổi hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ/lần 

10 Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

11 
Phí không thanh toán số tiền thanh 

toán tối thiểu 
4% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 đồng 

12 Lãi suất trong hạn 29%/năm 

13 Lãi suất quá hạn 150% Lãi suất trong hạn 

14 Phí chuyển đổi hình thức trả góp 

14.1. Tại đối tác liên kết Miễn phí 

14.2. Tại đối tác không liên kết (2) 

▪ Kỳ hạn 3 tháng   : 0% 

▪ Kỳ hạn 6 tháng   : 3,99% 

▪ Kỳ hạn 9 tháng   : 5,99% 

▪ Kỳ hạn 12 tháng : 7,99% 

15 Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

16 
Phí xử lý giao dịch (không áp dụng 

cho giao dịch VNĐ) 

Hình thức giao dịch Mức phí 

Giao dịch trực tuyến/ 

Ecommerce 

1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 

VNĐ/giao dịch 

Các hình thức khác 

khác 

2,1% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 

VNĐ/giao dịch 
 

17 
Phí chênh lệch tỷ giá (không áp dụng 

cho giao dịch VNĐ) 

Hình thức giao dịch Mức phí 

Giao dịch trực tuyến/ 

Ecommerce 

0% số tiền giao dịch quy đổi 

Các hình thức khác 

khác 

1% số tiền giao dịch quy đổi 

 

18 
Phí xử lý giao dịch đại lý nước ngoài 

(áp dụng cho giao dịch VNĐ) 

Hình thức giao dịch Mức phí 

Giao dịch trực tuyến/ 

Ecommerce 

1% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 

VNĐ/giao dịch 

Các hình thức khác 

khác 

1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 

VNĐ/giao dịch 
 

19 Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

20 Các loại phí tại ATM 

20.1 Phí rút tiền mặt tại ATM ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

20.2 Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

21 Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch 

21.1 Trong hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Miễn phí 

21.2 Ngoài hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 
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Stt Loại phí Mức phí 

22 Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ 100.000 VNĐ/lần 

23 

Phí tra soát giao dịch (được tính khi 

chủ thẻ khiếu nại không chính xác 

giao dịch) 

100.000VNĐ/ giao dịch khiếu nại 

24 
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ 

hạn mức giao dịch đặc biệt 
Miễn phí 

25 Phí dịch vụ khác(1) 100.000 VNĐ/lần 

Ghi chú: 

- (1): Áp dụng cho các giao dịch không được thực hiện hoặc không đăng ký trả góp trực tiếp tại các đối tác của ACB.   

-  (2): Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:   

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ 

+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) 

khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được 

hệ thống tạm phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ 

vào thẻ. 

Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0% 
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3E - BIỂU PHÍ, LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

ACB JCB GOLD 

Stt Loại phí Mức phí 

1.  Phí gia nhập Miễn phí 

2.  Phí thường niên 
- Thẻ chính: 400.000 VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 200.000 VNĐ/thẻ/năm 

3.  Phí cấp PIN giấy 
- Nhận tại CN/PGD: 50.000 VNĐ/thẻ 

- Nhận theo địa chỉ yêu cầu: 100.000 VNĐ/thẻ 

4.  Phí thay thế thẻ  100.000 VNĐ/thẻ 

5.  Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

6.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu chủ thẻ 

6.1.  Qua bưu điện 50.000 VNĐ/tháng 

6.2.  Qua email Miễn phí 

7.  Phí cấp bản sao BTBGD 50.000 VNĐ/kỳ lập BTBGD 

8.  Phí dịch vụ SMS banking 

8.1.  Nhận SMS giao dịch của chính chủ thẻ Miễn phí 

8.2.  
Chủ thẻ chính nhận SMS giao dịch của 

Chủ thẻ phụ 
Miễn phí 

9.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ/lần 

10.  Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

11.  
Phí không thanh toán số tiền thanh toán 

tối thiểu 
4% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 VNĐ 

12.  Lãi suất trong hạn 25%/năm 

13.  Lãi suất quá hạn 150%  Lãi suất trong hạn 

14.  Phí chuyển đổi hình thức trả góp 

14.1.  Tại đối tác liên kết Miễn phí 

14.2.  Tại đối tác không liên kết 

▪ Kỳ hạn 3 tháng   : 0% 

▪ Kỳ hạn 6 tháng   : 3.99% 

▪ Kỳ hạn 9 tháng   : 5.99% 

▪ Kỳ hạn 12 tháng : 7.99% 

15.  Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

16.  
Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho 

giao dịch VNĐ) 
2,1% số tiền giao dịch quy đổi, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

17.  
Phí chênh lệch tỷ giá (không áp dụng cho 

giao dịch VNĐ) 

Thời điểm phát hành  Mức phí 

Trước ngày 01/10/2020 1% số tiền giao dịch quy đổi 

Kể từ ngày 01/10/2020 - 1% số tiền giao dịch quy đổi; hoặc 

- 0% số tiền giao dịch quy đổi (áp dụng có 

điều kiện(1)) 
 

18.  
Phí xử lý giao dịch đại lý nước ngoài (áp 

dụng cho giao dịch VNĐ) 
1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch (4) 

19.  Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

20.  Các loại phí tại ATM 

20.1.  Phí rút tiền mặt tại ATM ACB Miễn phí 

20.2.  

Phí rút tiền mặt 

tại ATM khác 

ACB 

Trong nước 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000 VNĐ 

Nước ngoài 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

21.  Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch 

21.1.  Trong hệ thống ACB Miễn phí 

21.2.  
Ngoài hệ thống 

ACB 

Trong nước 
- Phí rút tiền mặt: 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

Nước ngoài 
- Phí rút riền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

22.  Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ 100.000 VNĐ/lần 

23.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi chủ 

thẻ khiếu nại không chính xác giao dịch) 
100.000 VNĐ/giao dịch khiếu nại 

24.  
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ hạn 

mức giao dịch đặc biệt 
Miễn phí 

25.  Phí dịch vụ khác(3) 100.000 VNĐ/lần 

Ghi chú: 

- (1): Điều kiện áp dụng: 

+ Thẻ có phát sinh tổng giao dịch chi tiêu thanh toán trực tuyến tại các đại lý nước ngoài bằng đồng ngoại tệ trên 200.000.000 

VNĐ/thẻ trong vòng tối đa 3 tháng gần nhất 
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+ Doanh số giao dịch được cập nhật hàng tháng 

+ Mức phí ưu đãi chỉ được áp dụng khi có yêu cầu của chủ thẻ 

- (2): Số tiền tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 5.500 VNĐ/giao dịch lên 10.000 VNĐ/giao dịch kể từ 25/08/2021 

- (3): Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ  

+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) 

khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được 

hệ thống tạm phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ 

vào thẻ. 

Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0%. 
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3F - BIỂU PHÍ, LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

ACB VISA PLATINUM 

Stt Loại phí Mức phí 

1.  Phí gia nhập Miễn phí 

2.  Phí thường niên 
- Thẻ chính: 1.299.000 VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 649.000 VNĐ/thẻ/năm 

3.  Phí cấp PIN giấy 
- Nhận tại CN/PGD: 50.000 VNĐ/thẻ 

- Nhận theo địa chỉ yêu cầu: 100.000 VNĐ/thẻ 

4.  Phí thay thế thẻ  100.000 VNĐ/thẻ 

5.  Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

6.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu chủ thẻ 

6.1.  Qua bưu điện 50.000 VNĐ/tháng 

6.2.  Qua email Miễn phí 

7.  Phí cấp bản sao BTBGD 50.000 VNĐ/kỳ lập BTBGD 

8.  Phí dịch vụ SMS banking 

8.1.  Nhận SMS giao dịch của chính chủ thẻ Miễn phí 

8.2.  
Chủ thẻ chính nhận SMS giao dịch của Chủ 

thẻ phụ 
Miễn phí 

9.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ/lần 

10.  Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

11.  
Phí không thanh toán số tiền thanh toán tối 

thiểu 
4% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 VNĐ 

12.  Lãi suất  27%/năm 

13.  Lãi suất quá hạn 150% Lãi suất trong hạn 

14.  Phí chuyển đổi hình thức trả góp 

14.1.  Tại đối tác liên kết (ĐTLK) Miễn phí 

14.2.  Tại đối tác không liên kết 

▪ Kỳ hạn 3 tháng   : 0% 

▪ Kỳ hạn 6 tháng   : 3.99% 

▪ Kỳ hạn 9 tháng   : 5.99% 

▪ Kỳ hạn 12 tháng : 7.99% 

15.  Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

16.  
Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho giao 

dịch VNĐ) 
1,9% số tiền giao dịch quy đổi, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

17.  
Phí chênh lệch tỷ giá (không áp dụng cho giao 

dịch VNĐ) 

Thời điểm phát hành  Mức phí 

Trước ngày 01/10/2020 1% số tiền giao dịch quy đổi 

Kể từ ngày 01/10/2020 - 1% số tiền giao dịch quy đổi; hoặc 

- 0% số tiền giao dịch quy đổi (áp dụng có 

điều kiện(2)) 
 

18.  
Phí xử lý giao dịch đại lý nước ngoài (áp dụng 

cho giao dịch VNĐ) 
1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch (5) 

19.  
Phí nhận chuyển tiền nhanh qua thẻ 

MasterCard (Moneysend) 
Miễn phí 

20.  Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

21.  Các loại phí tại ATM 

21.1.  Phí rút tiền mặt tại ATM ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

21.2.  Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

22.  Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch 

22.1.  Trong hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Miễn phí 

22.2.  Ngoài hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt:4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

23.  Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ 100.000 VNĐ/lần 

24.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi chủ thẻ 

khiếu nại không chính xác giao dịch) 
100.000 VNĐ/ giao dịch khiếu nại 

25.  
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ hạn mức 

giao dịch đặc biệt 
Miễn phí 

26.  Phí dịch vụ khác(4) 100.000 VNĐ/lần 

Ghi chú: 

- (1): Thẻ World Master Card: Chỉ phát hành mới thẻ phụ, không phát hành mới thẻ chính 

- (2): Điều kiện áp dụng: 

+  Thẻ có phát sinh tổng giao dịch chi tiêu thanh toán trực tuyến tại các đại lý nước ngoài bằng đồng ngoại tệ trên 200.000.000 

VNĐ/thẻ trong vòng tối đa 3 tháng gần nhất 



12|24 

 

+ Doanh số giao dịch được cập nhật hàng tháng 

+ Mức phí ưu đãi chỉ được áp dụng khi có yêu cầu của chủ thẻ 

- (3): Số tiền tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 5.500 VNĐ/giao dịch lên 10.000 VNĐ/giao dịch kể từ 25/08/2021 

- (4): Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ  

+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) 

khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được 

hệ thống tạm phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ 

vào thẻ. 

         Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0% 
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3G - BIỂU PHÍ, LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

ACB VISA SIGNATURE 

Stt Loại phí Mức phí 

1.  Phí gia nhập Miễn phí 

2.  Phí thường niên 
- Thẻ chính: 1.900.000 VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 950.000 VNĐ/thẻ/năm 

3.  Phí cấp PIN giấy 
- Nhận tại CN/PGD: 50.000 VNĐ/thẻ 

- Nhận theo địa chỉ yêu cầu: 100.000 VNĐ/thẻ 

4.  Phí thay thế thẻ  100.000 VNĐ/thẻ 

5.  Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

6.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu chủ thẻ 

6.3.  Qua bưu điện 50.000 VNĐ/tháng 

6.4.  Qua email Miễn phí 

7.  Phí cấp bản sao BTBGD 50.000 VNĐ/kỳ lập BTBGD 

8.  Phí dịch vụ SMS banking 

8.1.  Nhận SMS giao dịch của chính chủ thẻ Miễn phí 

8.2.  
Chủ thẻ chính nhận SMS giao dịch của 

Chủ thẻ phụ 
Miễn phí 

9.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ/lần 

10.  Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

11.  
Phí không thanh toán số tiền thanh toán tối 

thiểu 
4% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 VNĐ 

12.  Lãi suất  27%/năm 

13.  Lãi suất quá hạn 150% Lãi suất trong hạn 

14.  Phí chuyển đổi hình thức trả góp 

14.1.  Tại đối tác liên kết Miễn phí 

14.2.  Tại đối tác không liên kết 

▪ Kỳ hạn 3 tháng   : 0% 

▪ Kỳ hạn 6 tháng   : 3.99% 

▪ Kỳ hạn 9 tháng   : 5.99% 

▪ Kỳ hạn 12 tháng : 7.99% 

15.  Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

16.  
Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho 

giao dịch VNĐ) 
1,9% số tiền giao dịch quy đổi, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

17.  
Phí chênh lệch tỷ giá (không áp dụng cho 

giao dịch VNĐ) 

Thời điểm phát hành  Mức phí 

Trước ngày 01/10/2020 1% số tiền giao dịch quy đổi 

Kể từ ngày 01/10/2020 - 1% số tiền giao dịch quy đổi; hoặc 

- 0% số tiền giao dịch quy đổi (áp dụng có 

điều kiện(1)) 
 

18.  
Phí xử lý giao dịch đại lý nước ngoài (áp 

dụng cho giao dịch VNĐ) 
1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch (4) 

19.  Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

20.  Các loại phí tại ATM 

20.1.  Phí rút tiền mặt tại ATM ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

20.2.  Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

21.  Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch 

21.1.  Trong hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Miễn phí 

21.2.  Ngoài hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

22.  Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ 100.000 VNĐ/lần 

23.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi chủ 

thẻ khiếu nại không chính xác giao dịch) 
100.000 VNĐ/ giao dịch khiếu nại 

24.  
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ hạn mức 

giao dịch đặc biệt 
Miễn phí 

25.  Phí dịch vụ khác(3) 100.000 VNĐ/lần 

Ghi chú: 

- (1): Điều kiện áp dụng: 

+ Thẻ có phát sinh tổng giao dịch chi tiêu thanh toán trực tuyến tại các đại lý nước ngoài bằng đồng ngoại tệ trên 200.000.000 

VNĐ/thẻ trong vòng tối đa 3 tháng gần nhất 

+ Doanh số giao dịch được cập nhật hàng tháng 

+ Mức phí ưu đãi chỉ được áp dụng khi có yêu cầu của chủ thẻ 

- (2): Số tiền tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 5.500 VNĐ/giao dịch lên 10.000 VNĐ/giao dịch kể từ 25/08/2021 
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- (3): Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ  

+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) 

khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được 

hệ thống tạm phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ 

vào thẻ. 

Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0% 
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3H - BIỂU PHÍ, LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

ACB VISA PRIVILEGE SIGNATURE 

Stt Loại phí Mức phí 

1.  Phí gia nhập Miễn phí 

2.  Phí thường niên Miễn phí 

3.  Phí cấp PIN giấy 
- Nhận tại CN/PGD: 50.000 VNĐ/thẻ 

- Nhận theo địa chỉ yêu cầu: 100.000 VNĐ/thẻ 

4.  Phí thay thế thẻ  100.000 VNĐ/thẻ 

5.  Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

6.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu chủ thẻ 

6.5.  Qua bưu điện 50.000 VNĐ/tháng 

6.6.  Qua email Miễn phí 

7.  Phí cấp bản sao BTBGD 50.000 VNĐ/kỳ lập BTBGD 

8.  Phí dịch vụ SMS banking 

8.3.  Nhận SMS giao dịch của chính chủ thẻ Miễn phí 

8.4.  
Chủ thẻ chính nhận SMS giao dịch của Chủ thẻ 

phụ 
Miễn phí 

9.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ/lần 

10.  Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

11.  
Phí không thanh toán số tiền thanh toán tối 

thiểu 
4% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 VNĐ 

12.  Lãi suất  27%/năm 

13.  Lãi suất quá hạn 150% Lãi suất trong hạn 

14.  Phí chuyển đổi hình thức trả góp 

14.3.  Tại đối tác liên kết Miễn phí 

14.4.  Tại đối tác không liên kết 

▪ Kỳ hạn 3 tháng   : 0% 

▪ Kỳ hạn 6 tháng   : 3.99% 

▪ Kỳ hạn 9 tháng   : 5.99% 

▪ Kỳ hạn 12 tháng : 7.99% 

15.  Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

16.  
Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho giao 

dịch VNĐ) 
1,9% số tiền giao dịch quy đổi, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

17.  
Phí chênh lệch tỷ giá (không áp dụng cho giao 

dịch VNĐ) 

Thời điểm phát hành  Mức phí 

Trước ngày 01/10/2020 1% số tiền giao dịch quy đổi 

Kể từ ngày 01/10/2020 - 1% số tiền giao dịch quy đổi; hoặc 

- 0% số tiền giao dịch quy đổi (áp dụng có 

điều kiện(1)) 
 

18.  
Phí xử lý giao dịch đại lý nước ngoài (áp dụng 

cho giao dịch VNĐ) 
1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch (3) 

19.  Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

20.  Các loại phí tại ATM 

20.1.  Phí rút tiền mặt tại ATM ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

20.2.  Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

21.  Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch 

21.1.  Trong hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Miễn phí 

21.2.  Ngoài hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

22.  Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ 100.000 VNĐ/lần 

23.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi chủ thẻ 

khiếu nại không chính xác giao dịch) 
100.000 VNĐ/ giao dịch khiếu nại 

24.  
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ hạn mức 

giao dịch đặc biệt 
Miễn phí 

25.  Phí dịch vụ khác(3) 100.000 VNĐ/lần 

Ghi chú: 

- (1): Điều kiện áp dụng: 

+ Thẻ có phát sinh tổng giao dịch chi tiêu thanh toán trực tuyến tại các đại lý nước ngoài bằng đồng ngoại tệ trên 200.000.000 VNĐ/thẻ 

trong vòng tối đa 3 tháng gần nhất 

+ Doanh số giao dịch được cập nhật hàng tháng 

+ Mức phí ưu đãi chỉ được áp dụng khi có yêu cầu của chủ thẻ 

- (2): Số tiền tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 5.500 VNĐ/giao dịch lên 10.000 VNĐ/giao dịch kể từ 25/08/2021 



16|24 

 

- (3):Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ  

+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) khoản 

dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được hệ thống tạm 

phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0% 
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3I - BIỂU PHÍ, LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ ĐÃ NGƯNG PHÁT HÀNH 

ACB VISA CLASSIC/ MASTERCARD STANDARD 

Stt Loại phí Mức phí 

1.  Phí thường niên 
- Thẻ chính: 400.000 VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 200.000 VNĐ/thẻ/năm 

2.  Phí cấp PIN giấy 
- Nhận tại CN/PGD: 50.000 VNĐ/thẻ 

- Nhận theo địa chỉ yêu cầu: 100.000 VNĐ/thẻ 

3.  Phí thay thế thẻ  100.000 VNĐ/thẻ 

4.  Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

5.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu chủ thẻ 

4.1  Qua bưu điện 50.000 VNĐ/tháng 

4.2  Qua email Miễn phí 

6.  Phí cấp bản sao BTBGD 50.000 VNĐ/kỳ lập BTBGD 

7.  Phí dịch vụ SMS banking 

8.1.  Nhận SMS giao dịch của chính chủ thẻ 5.500 VNĐ/tháng 

8.2.  
Chủ thẻ chính nhận SMS giao dịch của 

Chủ thẻ phụ 
9.900 VNĐ/tháng 

8.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ/lần 

9.  Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

10.  
Phí không thanh toán số tiền thanh toán 

tối thiểu 
4% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 VNĐ 

11.  Lãi suất  29%/năm 

12.  Lãi suất quá hạn 150% Lãi suất trong hạn 

13.  Phí chuyển đổi hình thức trả góp 

14.1.  Tại đối tác liên kết  Miễn phí 

14.2.  Tại đối tác không liên kết 

▪ Kỳ hạn 3 tháng   : 0% 

▪ Kỳ hạn 6 tháng   : 3.99% 

▪ Kỳ hạn 9 tháng   : 5.99% 

▪ Kỳ hạn 12 tháng : 7.99% 

14.  Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

15.  
Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho 

giao dịch VNĐ) 
2,6% số tiền giao dịch quy đổi, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

16.  
Phí chênh lệch tỷ giá (không áp dụng cho 

giao dịch VNĐ) 

Thời điểm phát hành  Mức phí 

Trước ngày 01/10/2020 1% số tiền giao dịch quy đổi 

Kể từ ngày 01/10/2020 - 1% số tiền giao dịch quy đổi; hoặc 

- 0% số tiền giao dịch quy đổi (áp dụng có 

điều kiện(1)) 
 

17.  
Phí xử lý giao dịch đại lý nước ngoài (áp 

dụng cho giao dịch VNĐ) 
1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch (3) 

18.  
Phí nhận chuyển tiền nhanh qua thẻ 

Master Card (Moneysend) 
Miễn phí 

19.  Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

20.  Các loại phí tại ATM 

20.1.  Phí rút tiền mặt tại ATM ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

20.2.  Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

21.  Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch 

21.1.  Trong hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Miễn phí 

21.2.  Ngoài hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

22.  Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ 100.000 VNĐ/lần 

23.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi chủ 

thẻ khiếu nại không chính xác giao dịch) 
100.000 VNĐ/ giao dịch khiếu nại 

24.  
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ hạn 

mức giao dịch đặc biệt 
Miễn phí 

25.  Phí dịch vụ khác(3) 100.000 VNĐ/lần 

Ghi chú: 

- (1): Điều kiện áp dụng: 

+ Thẻ có phát sinh tổng giao dịch chi tiêu thanh toán trực tuyến tại các đại lý nước ngoài bằng đồng ngoại tệ trên 200.000.000 

VNĐ/thẻ trong vòng tối đa 3 tháng gần nhất 

+ Doanh số giao dịch được cập nhật hàng tháng 
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+ Mức phí ưu đãi chỉ được áp dụng khi có yêu cầu của chủ thẻ 

- (2): Số tiền tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 5.500 VNĐ/giao dịch lên 10.000 VNĐ/giao dịch kể từ 25/08/2021 

 

- (3):Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ  

+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) 

khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được 

hệ thống tạm phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ 

vào thẻ. 

Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0% 
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3J - BIỂU PHÍ, LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ ĐÃ NGƯNG PHÁT HÀNH 

 ACB JCB STANDARD 

Stt Loại phí Mức phí 

1.  Phí thường niên 
- Thẻ chính: 299.0000 VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 149.000 VNĐ/thẻ/năm 

2.  Phí cấp PIN giấy 
- Nhận tại CN/PGD: 50.000 VNĐ/thẻ 

- Nhận theo địa chỉ yêu cầu: 100.000 VNĐ/thẻ 

3.  Phí thay thế thẻ  100.000 VNĐ/thẻ 

4.  Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

5.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu chủ thẻ 

6.1.  Qua bưu điện 50.000 VNĐ/tháng 

6.2.  Qua email Miễn phí 

6.  Phí cấp bản sao BTBGD 50.000 VNĐ/kỳ lập BTBGD 

7.  Phí dịch vụ SMS banking 

8.1.  Nhận SMS giao dịch của chính chủ thẻ 5.500 VNĐ/tháng 

8.2.  
Chủ thẻ chính nhận SMS giao dịch của Chủ 

thẻ phụ 
9.900 VNĐ/tháng 

8.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng Các trường hợp còn lại: 100.000 VNĐ/lần 

9.  Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

10.  
Phí không thanh toán số tiền thanh toán tối 

thiểu 
4% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 VNĐ 

11.  Lãi suất  27%/năm 

12.  Lãi suất quá hạn 150% Lãi suất trong hạn 

13.  Phí chuyển đổi hình thức trả góp 

14.1.  Tại đối tác liên kết Miễn phí 

14.2.  Tại đối tác không liên kết 

▪ Kỳ hạn 3 tháng   : 0% 

▪ Kỳ hạn 6 tháng   : 3.99% 

▪ Kỳ hạn 9 tháng   : 5.99% 

▪ Kỳ hạn 12 tháng : 7.99% 

14.  Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

15.  
Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho giao 

dịch VNĐ) 
2,6% số tiền giao dịch quy đổi, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

16.  
Phí chênh lệch tỷ giá (không áp dụng cho giao 

dịch VNĐ) 

Thời điểm phát hành  Mức phí 

Trước ngày 01/10/2020 1% số tiền giao dịch quy đổi 

Kể từ ngày 01/10/2020 - 1% số tiền giao dịch quy đổi; hoặc 

- 0% số tiền giao dịch quy đổi (áp dụng có 

điều kiện(1)) 
 

17.  
Phí xử lý giao dịch đại lý nước ngoài (áp dụng 

cho giao dịch VNĐ) 
1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch (3) 

18.  Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

19.  Các loại phí tại ATM 

19.1.  Phí rút tiền mặt tại ATM ACB 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000 VNĐ 

19.2.  
Phí rút tiền mặt tại 

ATM khác ACB 

Trong nước 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000 VNĐ 

Nước ngoài 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

20.  Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch 

20.1.  Trong hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000 VNĐ 

- Phụ phí: Miễn phí 

20.2.  
Ngoài hệ thống 

ACB 

Trong nước 
- Phí rút tiền mặt: 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

Nước ngoài 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

21.  Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ Các trường hợp còn lại: 100.000 VNĐ/lần 

22.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi chủ thẻ 

khiếu nại không chính xác giao dịch) 
100.000 VNĐ/giao dịch khiếu nại 

23.  
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ hạn mức 

giao dịch đặc biệt 
Miễn phí 

24.  Phí dịch vụ khác(3) 100.000 VNĐ/lần 

Ghi chú: 

- (1): Điều kiện áp dụng: 

+ Thẻ có phát sinh tổng giao dịch chi tiêu thanh toán trực tuyến tại các đại lý nước ngoài bằng đồng ngoại tệ trên 200.000.000 

VNĐ/thẻ trong vòng tối đa 3 tháng gần nhất 

+ Doanh số giao dịch được cập nhật hàng tháng 
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+ Mức phí ưu đãi chỉ được áp dụng khi có yêu cầu của chủ thẻ 

- (2): Số tiền tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 5.500 VNĐ/giao dịch lên 10.000 VNĐ/giao dịch kể từ 25/08/2021 

 

- (3):Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ  

+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) 

khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được 

hệ thống tạm phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ 

vào thẻ. 

Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0%. 
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3K - BIỂU PHÍ, LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ ĐÃ NGƯNG PHÁT HÀNH  

ACB VISA BUSINESS 

S Loại phí Mức phí 

1.  Phí gia nhập Miễn phí 

2.  Phí thường niên 400.000 VNĐ/thẻ/năm 

3.  Phí cấp PIN giấy 
- Nhận tại CN/PGD: 50.000 VNĐ/thẻ 

- Nhận theo địa chỉ yêu cầu: 100.000 VNĐ/thẻ 

4.  Phí thay thế thẻ  100.000 VNĐ/thẻ 

5.  Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

6.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu chủ thẻ 

6.1.  Qua bưu điện Miễn phí 

6.2.  Qua email Miễn phí 

7.  Phí cấp bản sao BTBGD 50.000 VNĐ/kỳ lập BTBGD 

8.  Phí dịch vụ SMS banking Miễn phí 

9.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ/lần 

10.  Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

11.  
Phí không thanh toán số tiền thanh toán 

tối thiểu 
4% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 VNĐ 

12.  Lãi suất  29%/năm 

13.  Lãi suất quá hạn 150% Lãi suất trong hạn 

14.  
Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho 

giao dịch VNĐ) 
2,6% số tiền giao dịch quy đổi, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

15.  
Phí chênh lệch tỷ giá (không áp dụng cho 

giao dịch VNĐ) 

Thời điểm phát hành  Mức phí 

Trước ngày 01/10/2020 1% số tiền giao dịch quy đổi 

Kể từ ngày 01/10/2020 - 1% số tiền giao dịch quy đổi; hoặc 

- 0% số tiền giao dịch quy đổi (áp dụng có 

điều kiện(1)) 
 

16.  
Phí xử lý giao dịch đại lý nước ngoài (áp 

dụng cho giao dịch VNĐ) 
1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch (2) 

17.  Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

18.  Các loại phí tại ATM 

18.1.  Phí rút tiền mặt tại ATM ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

18.2.  Phí rút tiền mặt tại ATM khác 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

19.  Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch 

19.1.  Trong hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Miễn phí 

19.2.  Ngoài hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

20.  Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ 100.000 VNĐ/lần 

21.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi chủ 

thẻ khiếu nại không chính xác giao dịch) 
100.000 VNĐ/ giao dịch khiếu nại 

22.  
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ hạn 

mức giao dịch đặc biệt 
Miễn phí 

23.  Phí dịch vụ khác(3) 100.000 VNĐ/lần 

 

Ghi chú: 

- (1): Điều kiện áp dụng: 

+ Thẻ có phát sinh tổng giao dịch chi tiêu thanh toán trực tuyến tại các đại lý nước ngoài bằng đồng ngoại tệ trên 200.000.000 

VNĐ/thẻ trong vòng tối đa 3 tháng gần nhất 

+ Doanh số giao dịch được cập nhật hàng tháng 

+ Mức phí ưu đãi chỉ được áp dụng khi có yêu cầu của chủ thẻ 

- (2): Số tiền tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 5.500 VNĐ/giao dịch lên 10.000 VNĐ/giao dịch kể từ 25/08/2021 

- (3): Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ  
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+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) 

khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được 

hệ thống tạm phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ 

vào thẻ. 

Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0% 
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3L - BIỂU PHÍ, LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ ĐÃ NGƯNG PHÁT HÀNH 

ACB WORLD MASTERCARD 

Stt Loại phí Mức phí 

27.  Phí gia nhập Miễn phí 

28.  Phí thường niên 
- Thẻ chính: 1.299.000 VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 649.000 VNĐ/thẻ/năm 

29.  Phí cấp PIN giấy 
- Nhận tại CN/PGD: 50.000 VNĐ/thẻ 

- Nhận theo địa chỉ yêu cầu: 100.000 VNĐ/thẻ 

30.  Phí thay thế thẻ  100.000 VNĐ/thẻ 

31.  Phí giao thẻ tận tay Miễn phí 

32.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu chủ thẻ 

6.3.  Qua bưu điện 50.000 VNĐ/tháng 

6.4.  Qua email Miễn phí 

33.  Phí cấp bản sao BTBGD 50.000 VNĐ/kỳ lập BTBGD 

34.  Phí dịch vụ SMS banking 

8.3.  Nhận SMS giao dịch của chính chủ thẻ Miễn phí 

8.4.  
Chủ thẻ chính nhận SMS giao dịch của Chủ 

thẻ phụ 
Miễn phí 

35.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng 100.000 VNĐ/lần 

36.  Phí vượt hạn mức tín dụng 0,075%/ngày trên số tiền vượt hạn mức 

37.  
Phí không thanh toán số tiền thanh toán tối 

thiểu 
4% số tiền thanh toán tối thiểu, tối thiểu 100.000 VNĐ 

38.  Lãi suất  27%/năm 

39.  Lãi suất quá hạn 150% Lãi suất trong hạn 

40.  Phí chuyển đổi hình thức trả góp 

14.3.  Tại đối tác liên kết (ĐTLK) Miễn phí 

14.4.  Tại đối tác không liên kết 

▪ Kỳ hạn 3 tháng   : 0% 

▪ Kỳ hạn 6 tháng   : 3.99% 

▪ Kỳ hạn 9 tháng   : 5.99% 

▪ Kỳ hạn 12 tháng : 7.99% 

41.  Phí chấm dứt trả góp 2% số tiền chuyển đổi trả góp ban đầu 

42.  
Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho giao 

dịch VNĐ) 
1,9% số tiền giao dịch quy đổi, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

43.  
Phí chênh lệch tỷ giá (không áp dụng cho giao 

dịch VNĐ) 

Thời điểm phát hành  Mức phí 

Trước ngày 01/10/2020 1% số tiền giao dịch quy đổi 

Kể từ ngày 01/10/2020 - 1% số tiền giao dịch quy đổi; hoặc 

- 0% số tiền giao dịch quy đổi (áp dụng có 

điều kiện(1)) 
 

44.  
Phí xử lý giao dịch đại lý nước ngoài (áp dụng 

cho giao dịch VNĐ) 
1,2% số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch (2) 

45.  
Phí nhận chuyển tiền nhanh qua thẻ 

MasterCard (Moneysend) 
Miễn phí 

46.  Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

47.  Các loại phí tại ATM 

21.3.  Phí rút tiền mặt tại ATM ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

21.4.  Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

48.  Phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch 

22.3.  Trong hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Miễn phí 

22.4.  Ngoài hệ thống ACB 
- Phí rút tiền mặt:4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định NHTT 

49.  Phí xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ 100.000 VNĐ/lần 

50.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi chủ thẻ 

khiếu nại không chính xác giao dịch) 
100.000 VNĐ/ giao dịch khiếu nại 

51.  
Phí dịch vụ đăng ký hạn mức cao/ hạn mức 

giao dịch đặc biệt 
Miễn phí 

52.  Phí dịch vụ khác(3) 100.000 VNĐ/lần 

Ghi chú: 

- (1): Điều kiện áp dụng: 

+  Thẻ có phát sinh tổng giao dịch chi tiêu thanh toán trực tuyến tại các đại lý nước ngoài bằng đồng ngoại tệ trên 200.000.000 

VNĐ/thẻ trong vòng tối đa 3 tháng gần nhất 

+ Doanh số giao dịch được cập nhật hàng tháng 
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+ Mức phí ưu đãi chỉ được áp dụng khi có yêu cầu của chủ thẻ 

- (2): Số tiền tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 5.500 VNĐ/giao dịch lên 10.000 VNĐ/giao dịch kể từ 25/08/2021 

- (3): Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

+ Chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ  

+ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) 

khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được 

hệ thống tạm phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ 

vào thẻ. 

         Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0% 

 


