
 

 

NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA 

Kết nối thành công – Đồng hành phát triển 

 

 

BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

 

STT DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ  

MỨC PHÍ ÁP 

DỤNG 

(VND) 

A  PHÍ QUẢN LÝ THẺ   

1 Phí phát hành   

            Thẻ Gold 150.000 

            Thẻ Classic 100.000 

            Thẻ phụ =1/2 thẻ chính  

2 Phí phát hành nhanh (chưa bao gồm phí phát hành) 100.000 

3 Phí thường niên  

            Thẻ Gold 300.000 

            Thẻ Classic 200.000 

            Thẻ phụ =1/2 thẻ chính  

4 Phí thay thế thẻ  100.000 

5 Phí cấp lại PIN 50.000 

6 Phí thông báo thẻ mất cắp thất lạc 

100.000. khách 

hàng được hoàn 

phí nếu phát hành 

lại thẻ trong vòng 

30 ngày kể từ ngày 

thông báo mất thẻ 

7 Phí cấp sao kê tài khoản theo yêu cầu  

            Trang đầu 10.000 

            Các trang sau 3.000/trang 

8 Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch 50.000 

9 Phí tra soát (phí khiếu nại)  

  
         Nếu khiếu nại đúng Miễn phí 

         Nếu khiếu nại sai 80.000 

10 Phí chấm dứt sử dụng thẻ 100.000 



 

STT DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ  

MỨC PHÍ ÁP 

DỤNG 

(VND) 

11 Phí thay đổi thông tin thẻ/chủ thẻ 50.000 

12 Phí thay đổi hạng thẻ 
50.000 (ngoài phí 

phát hành lại) 

13 
Phí xác nhận theo yêu cầu (xác nhận việc sử dụng 

thẻ, xác nhận hạn mức tín dụng thẻ) 
50.000 

B PHÍ GIAO DỊCH  

1 Phí rút tiền/ứng tiền mặt tại ATM/ POS, TẠI QUẦY  
4% số tiền rút. Tối 

thiểu 50.000 

2 Phí vấn tin 10,000 

3 Phí chuyển đổi ngoại tệ 
2%/số tiền giao 

dịch 

4 
Phí chuyển số dư Có trong thẻ tín dụng thành tiền 

mặt 
50.000 

5 Phí thu nợ nhanh 50.000 

C PHÍ, LÃI LIÊN QUAN TÍN DỤNG  

1 Phí chậm thanh toán 

4%/số tiền chậm 

thanh toán tối 

thiểu. Tối thiểu 

50.000 

2 Phí vượt hạn mức tín dụng tạm thời 100.000 

3 Phí thay đổi hạn mức tín dụng 50.000 

4 Phí thay đổi hình thức đảm bảo cho thẻ 50.000 

5 Lãi tín dụng 

20%/năm (Thay 

đổi theo chính 

sách phí VRB từng 

thời kỳ) 

D PHÍ KHÁC 100.000 

 

Ghi chú: 

- Các loại phí sau không bao gồm thuế GTGT: 

 Phí phát hành thẻ chính 

 Phí thường niên 

 Phí rút tiền/ứng tiền mặt tại ATM/POS 



 

 Phí chậm thanh toán 

 Phí vượt hạn mức tín dụng tạm thời 

 Phí thay đổi hạn mức tín dụng 

 Phí thay đổi hình thức đảm bảo cho thẻ 

 Lãi tín dụng 

- Các loại phí còn lại chưa gồm thuế GTGT. 

- Trường hợp khách hàng báo mất thẻ và đề nghị phát hành lại thẻ: chỉ thu phí 

phát hành lại thẻ, không thu phí báo mất thẻ. 

- Trường hợp khách hàng báo mất thẻ và đề nghị ngừng sử dụng thẻ: thu hai 

loại phí phí báo mất thẻ và ngừng sử dụng thẻ. 

- VRB thực hiện miễn phí phát hành thẻ (trường hợp phát hành lần đầu) từ ngày 

20/07/2018 đến khi có thông báo khác. 

 


