BIỂU PHÍ VISA ALL-IN-ONE - VISA LUCKYGIFT – VISA FIFA WORLD CUP
DANH MỤC PHÍ

STT

MỨC PHÍ

1

Phí phát hành thẻ

79.000 VNĐ

2

Phí thường niên

Miễn phí

3

Phí rút tiền tại ATM Sacombank

1.000

4

Phí rút tiền tại ATM có logo VISA/ UnionPay

5

Phí chuyển khoản tại ATM Sacombank

2.000 VNĐ

6

Phí rút tiền mặt tại POS Sacombank

Miễn phí

7

Phí rút tiền mặt tại POS có logo VISA

8

Phí tra cứu số dư tại ATM Sacombank

Miễn phí

9

Phí tra cứu số dư tại ATM có logo VISA/ UnionPay

8.000 VNĐ

10

Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank

1.000 VNĐ

11

Phí chuyển đổi ngoại tệ

12

Phí giao dịch ngoại tệ

Số tiền x 3%

13

Phí cấp bản sau hóa đơn giao dịch

20.000 VNĐ/ hóa đơn

14

Phí cấp lại PIN

10.000 VNĐ

15

Phí khiếu nại sai

20.000 VNĐ

16

Phí dịch vụ đặc biệt

20.000 VNĐ

Số tiền x 3%
(tối thiểu 50.000 VNĐ)

Số tiền x 3%
(tối thiểu 50.000 VNĐ)

Theo quy định của Sacombank
trong từng thời kỳ

3% tối thiểu 10.000, tối đa 1
triệu đồng Trường hợp chuyển
17

Phí hoàn lại số dư

số dư qua thẻ trả trước khác do
KH đăng kí mới thay thế thẻ cũ
vì mất thẻ hoặc do thẻ cũ hết
hạn: không thu phí

18

19

Phí nạp tiền vào thẻ tại TRUSTcard và Đại lý
Phí nhận chuyển khoản từ nước ngoài, quy đổi VNĐ, báo có
vào thẻ

Số tiền x 1%
(tối thiểu 10.000 VNĐ)
Số tiền x 0,045%
(tối thiểu 49.000 VNĐ, tối đa
2.700.000 VNĐ)

1

BIỂU PHÍ VISA ELEGANT
DANH MỤC PHÍ

STT

MỨC PHÍ

ELEGANT VÔ DANH
1

Phí phát hành

2

Phí thường niên

79.000 VNĐ
Miễn phí

Phí cấp bản sao chứng từ giao dịch
3
4

- Tại đại lý (ĐVCNT) của Eximbank

20.000 VNĐ/hóa đơn

- Tại đại lý khác

80.000 VNĐ/hóa đơn

Phí chuyển đổi tiền tệ

3,3% số tiền giao dịch
ELEGANT ĐỊNH DANH

1

Phí định danh

2

Phí thường niên

20.000 VNĐ
Miễn phí

Phí thay thế thẻ theo yêu cầu

50.000 VNĐ

Phí cấp lại thẻ nhanh

100.000 VNĐ

4

Phí cấp lại số PIN

20.000 VNĐ

5

Phí rút tiền mặt

3

5.1. Trong hệ thống Eximbank
a. Tại máy ATM

Miễn phí

b. Tại quầy giao dịch Eximbank

6

- Số tiền rút ≤ 30 triệu VNĐ

Miễn phí

- Số tiền rút > 30 triệu VNĐ

0,033% x (Số tiền rút - 30 triệuVNĐ)
(tối thiểu 22.000 VNĐ)

5.2. Ngoài hệ thống Eximbank

2% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000
VNĐ

Phí thông báo thẻ bị thất lạc, mất cắp

200.000 VNĐ

Phí cấp bản sao chứng từ giao dịch
7
8

- Tại đại lý (ĐVCNT) của Eximbank

20.000 VNĐ/hóa đơn

- Tại đại lý khác

80.000 VNĐ/hóa đơn

Phí xác nhận sử dụng thẻ và số dư thẻ

50.000 VNĐ/lần

Phí khác (nếu có)
9

- Phí chuyển đổi tiền tệ
- Phí đặt hàng, dịch vụ qua thư, fax, Internet

10

Phí chuyển số dư (áp dụng khi chủ thẻ định danh yêu

3,3% số tiền giao dịch
Miễn phí
5% số dư, tối thiểu 10.000 VNĐ

2

cầu chuyển số tiền thừa sang thẻ khác khi thẻ hết
hiệu lực hoặc chấm dứt sử dụng)
11

Phí duy trì thẻ (áp dụng sau 30 ngày kể từ ngày thẻ
định danh hết hiệu lực hoặc chấm dứt sử dụng và còn
số dư trên thẻ)

10.000 VNĐ/tháng

BIỂU PHÍ VISA SHINYCARD
DANH MỤC PHÍ

STT

MỨC PHÍ

1

Phí phát hành thẻ

49.000 VNĐ

2

Phí thường niên

Miễn phí

3

Phí chuyển đổi ngoại tệ

4

Phí giao dịch ngoại tệ

Số tiền x 3%

5

Phí khiếu nại sai

20.000 VNĐ

6

Phí dịch vụ đặc biệt

50.000 VNĐ

7

Phí nạp tiền vào thẻ tại TRUSTcard và Đại lý

Theo quy định của Sacombank
trong từng thời kỳ

Số tiền x 1%
(tối thiểu 10.000 VNĐ)

3

BIỂU PHÍ VISA SMARTCASH
DANH MỤC PHÍ

STT
1

Phí phát hành thẻ

MỨC PHÍ
Miễn phí

Phí nạp tiền vào thẻ
2

- Voucher mệnh giá 100.000 VNĐ

118.000 VNĐ

- Voucher mệnh giá 200.000 VNĐ

221.000 VNĐ

- Voucher mệnh giá 500.000 VNĐ

530.000 VNĐ

Phí giao dịch tài khoản thẻ
- Chuyển tiền giữa các thẻ ảo của cùng một khách hàng

3

- Chuyển tiền từ thẻ ảo này đến một thẻ ảo khác của một
khách hàng trong hệ thống Smartcash
- Chuyển từ thẻ ảo đến tài khoản ngân hàng
- Chuyển từ thẻ ảo cho người khác trực tiếp qua điện thoại

15.000 VNĐ + 1% x số tiền
chuyển
15.000 VNĐ + 1% x số tiền
chuyển
100.000 VNĐ/ giao dịch
15.000 VNĐ + 1% x số tiền
chuyển
Theo quy định của VPBank

4

Phí chuyển đổi ngoại tệ

5

Phí giao dịch quốc tế

6

Phí quản lí thẻ ảo hàng tháng

2.000 VNĐ/ tháng

7

Phí thẻ không hoạt động (06 tháng không có hoạt động)

20.000 VNĐ/ thẻ

8

Đóng tài khoản và rút tiền

100.000 VNĐ/ tài khoản

9

Phí xử lí giao dịch đòi bồi hoàn, khiếu nại

350.000 VNĐ/ giao dịch

trong từng thời kỳ
Số tiền x 3%

4

BIỂU PHÍ THẺ BANKPLUS MASTERCARD
LOẠI PHÍ

TT

SỐ TIỀN VNĐ (CHƯA VAT)

1

Phí phát hành

79.000 VNĐ

2

Phí định danh

20,000 VND

3

Phí thường niên

Miễn Phí

4

Phí nạp tiền

5

Phí cấp lại số PIN

Số tiền x 1%
(tối thiểu 10.000 VNĐ)
20.000/lần

Phí rút tiền mặt tại máy ATM
6

Trong hệ thống MB

Miễn phí

Ngoài hệ thống MB

2%, min 50.000/lần

Phí tra cứu số dư tại ATM
a. Trong hệ thống MB

Miễn phí

b. Ngoài hệ thống MB

2.000/lần

8

Phí tra cứu giao dịch tại ATM

Miễn phí

9

Phí đổi PIN tại ATM MB

Miễn phí

7

Phí khiếu nại sai
10

a. Trong hệ thống MB
b. Ngoài hệ thống MB

20.000/lần

Phí cấp bản sao chứng từ giao dịch
a. Tại đại lý (ĐVCNT) của NH

50.000/hóa đơn

b. Tại đại lý khác

80.000/hóa đơn

12

Phí chuyển đổi ngoại tệ (khi thanh toán, rút tiền mặt
bằng ngoại tệ)

3% số tiền giao dịch, có thể thay đổi từng
thời kỳ

13

Phí thông báo thẻ bị thất lạc, mất cắp

11

14. Các giao dịch tại ATM của các NH khác trong Smartlink, Banknet, Đông Á
14.1 Rút tiền

3.000/lần

14.2 Chuyển khoản cùng ngân hàng

1.500/lần

14.3 Truy vấn số dư

1.500/lần

14.4 Sao kê tài khoản

1.500/lần

5

Lưu ý: Các phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT); Phí được trừ trực tiếp trên tài khoản của khách
hàng. Nếu tài khoản của khách hàng không đủ tiền, giao dịch viên yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền vào tài khoản,
đồng thời hệ thống gửi tin nhắn tự động tới khách hàng

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ BANKPLUS
TT

Loại dịch vụ

Mức phí (VNĐ)

Ghi chú

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ
1.1

Đăng ký dịch vụ Mobile
BankPlus

Miễn phí

Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ BankPlus kèm
theo Đổi sim BankPlus hoặc đăng ký dịch vụ
BankPlus sử dụng USSD - không đổi sim.

1.2

Mở tài khoản

Miễn phí

Là tài khoản tiền gửi thanh toán gắn với dịch vụ
BankPlus, khách hàng phải nạp 50.000đ vào tài
khoản để duy trì số dư tối thiểu

1.3

Đổi sim BankPlus

Miễn phí

Khách hàng không phải nộp 25.000đ phí đổi sim
BankPlus.

1.4

Duy trì dịch vụ BankPlus

10.000/tháng

Trích nợ tự động từ tài khoản của khách hàng theo
tháng

2. Thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ
2.1

Thay đổi chữ ký người đăng ký
mở tài khoản

Miễn phí

2.2

Tất toán tài khoản BankPlus

20.000/ lần

Hệ thống thu tự động khi tất toán tài khoản.

2.3

Cấp lại mật khẩu truy cập dịch vụ
BankPlus qua điện thoại di động

5.000/ lần

Hệ thống thu tự động của chủ tài khoản sử dụng
dịch vụ BankPlus.

2.4

Khóa tạm thời dịch vụ Mobile
BankPlus

Miễn phí

2.5

Mở lại dịch vụ Mobile BankPlus

Miễn phí

2.6

Hủy dịch vụ Mobile BankPlus

Miễn phí

2.5

Duy trì dịch vụ BankPlus

10.000/tháng

Trích nợ tự động từ tài khoản của khách hàng theo
tháng

3. Giao dịch chuyển tiền
3.1

Chuyển tiền trong ngân hàng

Miễn phí

3.2

Chuyển tiền ngoài ngân hàng

10.000/lần

Hệ thống tự động thu khách hàng thực hiện giao
dịch

4. Giao dịch thanh toán dịch vụ Viettel
4.1

Nạp tiền thuê bao trả trước (di
động, D-com, Homephone)

Miễn phí

Chiết khấu thanh toán cước trả trước: giảm 5.5%/
giá trị tiền nạp

4.2

Thanh toán thuê bao trả sau (di
động, D-com, Homephone,

Miễn phí

Chiết khấu thanh toán cước trả sau: giảm 5.5%/ giá
trị hóa đơn thanh toán

6

ADSL, PSTN)
4.3

Thanh toán tiền điện cho khách
hàng EVN tại TP. Hồ Chí Minh

Miễn phí

5. Giao dịch tra cứu và quản lý tài khoản trên mobile
5.1

Tra cứu giao dịch

500/lần

Hệ thống tự động thu khi khách hàng thực hiện giao
dịch.

5.2

Tra cứu số dư

500/lần

Hệ thống tự động thu khi khách hàng thực hiện giao
dịch.

5.3

Đổi mã PIN

Miễn phí

5.4

Kích hoạt dịch vụ

Miễn phí

5.5

Tra soát giao dịch

20.000/lần

Hệ thống thu tự động của chủ tài khoản sử dụng
dịch vụ BankPlus.

Lưu ý: Các phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT);
Phí được trừ trực tiếp trên tài khoản của khách hàng. Nếu tài khoản của khách hàng không đủ tiền, giao dịch viên
yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền vào tài khoản, đồng thời hệ thống gửi tin nhắn tự động tới khách hàng;

7

