
BIỂU PHÍ THẺ THANH TOÁN NỘI ĐỊA ACB NAPAS BUSINESS DEBIT 

Hiệu lực: Tháng 10/2021 

 

Stt Loại phí Mức phí 

1.  Phí gia nhập Miễn phí 

2.  Phí thường niên  100.000 VNĐ/thẻ 

3.  Phí cấp lại PIN 20.000 VNĐ/thẻ/lần 

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

5.  Các loại phí tại ATM 

5.1 Phí rút tiền mặt tại ATM ACB(2) Miễn phí 

5.2 Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB 3.300 VND/lần 

5.3 Phí vấn tin số dư tại ATM ACB 
- Không in biên lai: Miễn phí 

- In biên lai: 550 VNĐ/lần 

5.4 Phí vấn tin số dư tại ATM khác ACB 550 VNĐ/ lần 

5.5 Phí chuyển khoản tại ATM ACB Miễn phí 

5.6 Phí in sao kê giao dịch tại ATM ACB Miễn phí  

6.  Phí rút tiền mặt tại POS đặt tại KPP của ACB  

6.1 Cùng tỉnh/TP nơi mở thẻ Miễn phí 

6.2 Khác tỉnh/TP nơi mở thẻ (1) 
0,03% * số tiền giao dịch, tối thiểu 15.000 VNĐ, tối đa 

1.000.000 VNĐ 

7.  
Phí tra soát giao dịch (được tính khi Chủ thẻ 

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

8.  
Phí dịch vụ giao thẻ/PIN theo địa chỉ yêu 

cầu(2) 
50.000 VNĐ/lần 

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

Ghi chú: 

- (1) Miễn phí rút tiền mặt khác tỉnh//TP nơi mở thẻ nếu chính chủ thẻ thực hiện giao dịch (không áp dụng đối với người được ủy 

quyền); 

- (2) Phí dịch vụ được tính cho 1 lần phát hành cả thẻ và PIN hoặc chỉ có thẻ hoặc PIN 
- (3) Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

▪ Xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ; 

▪ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

 


