BIỂU PHÍ THẺ VIB
Đơn vị tính: VND, đã bao gồm VAT, trừ loại không thu VAT
Áp dụng từ ngày 09 tháng 07 năm 2018

THẺ TÍN DỤNG

VIB Classic

VIB Gold

VIB Platinum

VIB World

Thẻ chính

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Thẻ phụ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Thẻ chính

299,000

499,000

899,000

999,000

Thẻ phụ

199,000

249,000

599,000

699,000

4% (tối thiểu: 80,000)

4% (tối thiểu: 100,000)

4% (tối thiểu: 100,000)

4% (tối thiểu: 100,000)

Phí quản lý giao dịch ngoại tệ

3.5% (tối thiểu: 10,000)

3.5% (tối thiểu: 10,000)

3% (tối thiểu: 10,000)

3% (tối thiểu: 10,000)

Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam
ở nước ngoài

0.8% (tối thiểu: 1,000)

0.8% (tối thiểu: 1,000)

0.8% (tối thiểu: 1,000)

0.8% (tối thiểu: 1,000)

Phí cấp lại mã PIN

50,000

50,000

Miễn phí

Miễn phí

Phí phát hành lại thẻ

100,000

100,000

100,000

100,000

Phí thay thế thẻ

100,000

100,000

100,000

100,000

Phí phát hành nhanh/thay thế thẻ nhanh

200,000

200,000

200,000

200,000

Phí dịch vụ chọn số thẻ theo yêu cầu

300,000

300,000

Miễn phí

Miễn phí

Phí phát hành và phí thường niên
Phí phát hành

Phí thường niên

Phí giao dịch
Phí ứng/rút tiền mặt

Phí quản lý và dịch vụ thẻ
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THẺ TÍN DỤNG

VIB Classic

VIB Gold

VIB Platinum

VIB World

Phí thông báo mất cắp/thất lạc thẻ

200,000

200,000

200,000

200,000

Phí gia hạn thẻ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phí thay đổi hạn mức thẻ

100,000

100,000

100,000

100,000

Phí thay đổi hình thức bảo đảm thẻ

100,000

100,000

Miễn phí

Miễn phí

Phí thay đổi tài sản bảo đảm

100,000

100,000

100,000

100,000

Phí thay đổi hạng thẻ

100,000

100,000

200,000

200,000

Phí thu nợ tự động không thành công

10,000

10,000

Miễn phí

Miễn phí

Phí cấp lại sao kê/bản sao
chứng từ giao dịch

100,000

100,000

50,000

50,000

Phí yêu cầu gửi sao kê qua đường
bưu điện

50,000

50,000

50,000

50,000

Phí dịch vụ nhận tiền qua thẻ quốc tế
MasterCard (MoneySend)

50,000

50,000

50,000

50,000

Miễn phí

Miễn phí

Phí tất toán trả góp trước hạn

2%/dư nợ trả góp còn lại (tối thiểu: 200,000)
100,000

100,000

50,000

50,000

6%/số tiền chậm
thanh toán
(tối thiểu: 120,000)

4%/số tiền chậm
thanh toán
(tối thiểu: 120,000)

4%/số tiền chậm
thanh toán
(tối thiểu: 120,000)

4%/số tiền chậm
thanh toán
(tối thiểu: 120,000)

3%/Số tiền vượt hạn
mức
(Tối thiểu: 50,000)

3%/Số tiền vượt hạn
mức
(Tối thiểu: 50,000)

2.5%/Số tiền vượt hạn
mức
(Tối thiểu: 50,000)

2.5%/Số tiền vượt hạn
mức
(Tối thiểu: 50,000)

Phí khiếu nại sai

200,000

200,000

200,000

200,000

Phí đóng thẻ trong vòng 6 tháng
kể từ ngày phát hành lần đầu

200,000

200,000

200,000

200,000

31%

28%

25%

25%

Phí xác nhận hạn mức tín dụng
Phí chậm thanh toán

Phí vượt hạn mức

Lãi suất
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THẺ THANH TOÁN

VIB Values

VIB Classic

VIB Platinum

Phí phát hành

50,000

Miễn phí

Phí phát hành nhanh

100,000

200,000

Phí thường niên
Miễn phí

Thẻ chính năm đầu
50,000

Thẻ chính - các năm tiếp theo

149,000
249,000
Miễn phí nếu năm liền trước thẻ phát Miễn phí nếu năm liền trước thẻ phát
sinh ít nhất 12 giao dịch chi tiêu (*)
sinh ít nhất 12 giao dịch chi tiêu (*)
149,000

Thẻ phụ

249,000

Phí truy vấn số dư/In sao kê giao dịch tại ATM
Trong hệ thống

Miễn phí

Miễn phí

Ngoài hệ thống

550

550

Trong hệ thống

Miễn phí

Miễn phí

Ngoài hệ thống

3,300
Miễn phí nếu số dư bình quân
tháng trước của thẻ từ 5 triệu
trở lên.

10,000
Miễn phí nếu số dư bình quân tháng trước của thẻ từ 5 triệu trở lên.

Phí rút/ ứng tiền mặt tại ATM

Phí quản lý giao dịch ngoại tệ (không
thu VAT)

Không áp dụng

4%
(tối thiểu 10,000/lần)

3%
(tối thiểu 10,000/lần)

Phí chuyển khoản sang TKTT khác Phí
chuyển khoản sang TKTT khác

0.01%
(tối thiểu 1,100/lần,
tối đa 16,500/lần)

Miễn phí

Phí chuyển khoản sang TKTT khác của
VIB tại ATM/POS NH khác

0.01%
(tối thiểu 1,650/lần,
tối đa 16,500/lần)

Không áp dụng

Phát hành lại thẻ (hết hạn hoặc hỏng
do chủ thẻ)

20,000

Miễn phí

Phí thay thế thẻ do thẻ bị mất

20,000

Miễn phí
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THẺ THANH TOÁN

VIB Values

VIB Classic

VIB Platinum

20,000

Miễn phí

Miễn phí

Phí khiếu nại sai

Không áp dụng

200,000

200,000

Phí dịch vụ khác

50,000

100,000

100,000

Không áp dụng

0.1% số tiền nhận
(tối thiểu: 10,000, tối đa:
1,000,000)

0.1% số tiền nhận
(tối thiểu: 10,000, tối đa:
1,000,000)

Phí cấp lại PIN

Dịch vụ nhận tiền qua thẻ
quốc tế MasterCard (MoneySend)

THẺ PREPAID
Phí phát hành

100,000

Phí thường niên

50,000

Phí rút/ ứng tiền mặt tại ATM của
Trong hệ thống VIB

Miễn phí

Ngoài hệ thống VIB

3%

Phí quản lý chuyển đổi ngoại tệ (không thu VAT)

2.5%

Phí phát hành lại thẻ (do hết hạn hoặc hỏng do chủ thẻ)

50,000

Phí cấp lại PIN

20,000

Phí cấp bản sao kê/ hóa đơn giao dịch

50,000

Phí khiếu nại sai

50,000

Thông báo mất cắp/ thất lạc thẻ

50,000

Dịch vụ nhận tiền qua thẻ quốc tế MasterCard (MoneySend)

0,1% số tiền nhận (tối thiểu: 10,000, tối đa: 1,000,000)

Lưu ý:
(*) Giao dịch chi tiêu là giao dịch thanh toán dịch vụ qua POS/Internet.
-- Việc rút tiền mặt tại hệ thống ATM của ngân hàng khác có thể sẽ bị tính thêm một khoản phí do ngân hàng đó quy định.
-- Các khoản phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy giao dịch.
-- Phí dịch vụ được thu từng lần ngay khi phát sinh hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy theo loại dịch vụ đó.
-- Biểu phí này có thể thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ.

