
 

TÓM TẮT BIỂU PHÍ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA DVNHCC 

 

A. BIỂU PHÍ GIAO DỊCH TẠI QUẦY: 
 

Khoản mục 

(các khoản mục khác áp dụng theo Biểu phí SPDV KHCN) 

VND 

Phí Dịch vụ Sacombank Imperial 
399.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT) (chỉ áp dụng nếu Tổng 

giá trị tài khoản bình quân tháng <1.000.000.000 đồng) 

Phí quản lý tài khoản  Miễn phí 

Giao dịch tài khoản thanh toán  

 KH có điểm Imperial: 

- 1 điểm Imperial = 1 giao dịch miễn phí có doanh số giao dịch 

tối đa 200 triệu đồng (có thể sử dụng nhiều điểm Imperial cho 

1 giao dịch). 

- Loại giao dịch áp dụng: Gửi tiền mặt/Rút tiền mặt/Chuyển 

khoản/Chuyển tiền trong nước. 

 

 KH không có điểm Imperial: 

Áp dụng theo Biểu phí SPDV cá nhân ban hành từng thời kỳ. 

Giao dịch tài khoản tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ huy động 

Chuyển tiền trong nước  

Các dịch vụ khác   

Cho thuê ngăn tủ két an toàn 

Giảm tối đa 50% phí cho thuê (thời gian thuê từ 3 tháng trở lên và 

thanh toán phí cho thuê bằng thẻ thanh toán Sacombank  Visa 

Imperial Signature) 

Phí giữ hộ tài liệu quan trọng 

Giảm tối đa 50% phí giữ hộ (thời gian giữ hộ từ 3 tháng trở lên và 

thanh toán phí giữ hộ bằng thẻ thanh toán Sacombank Visa 

Imperial Signature) 

 

B. BIỂU PHÍ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ:  
 

Khoản mục 
VND 

(chưa bao gồm VAT) 

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN (IBANKING & MBANKING)  

Phí duy trì dịch vụ Miễn phí 

Cập nhật hạn mức giao dịch thông thường (lần/người dùng) 10.000đ 

Đăng ký/cập nhật hạn mức giao dịch cao (lần/người dùng) 100.000đ 

Phí hủy dịch vụ (/lần) 50.000đ 

Phí sử dụng xác thực OTP qua Token (/thiết bị) 200.000đ 

Chuyển khoản trong hệ thống từ tài khoản nhận bằng tài khoản  

Cùng Tỉnh/Thành phố Miễn phí 

Khác Tỉnh/Thành phố Miễn phí 

Chuyển khoản trong hệ thống từ Thẻ đến Tài khoản                                                                                           Miễn phí 

Chuyển khoản trong hệ thống nhận bằng CMND Miễn phí 

Chuyển tiền – Nhận bằng di động Miễn phí 

Chuyển tiền đến thẻ Visa Miễn phí 

Chuyển khoản ngoài hệ thống (nhận bằng tài khoản/CMND )  

Cùng Tỉnh/Thành phố Miễn phí 

Khác Tỉnh/Thành phố Miễn phí 



 

Chuyển khoản nhanh Banknet (nhận bằng tài khoản/Thẻ) Miễn phí 

Mua thẻ trả trước phi vật lý 13.636đ 

ALERT – GỬI TIN BÁO  

Báo giao dịch tự động Miễn phí 

ỦY THÁC THANH TOÁN  

Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động (/giao dịch) (hóa đơn điện, nước, 

điện thoại, internet, truyền hình cáp, phí quản lý chung cư…) 

Miễn phí 

Ủy thác chuyển tiền theo lịch - UTTT thông thường (/giao dịch)  

Nhận bằng tài khoản trong hệ thống Sacombank Miễn phí 

Nhận bằng CMND trong hệ thống Sacombank 

90% phí giao dịch tại quầy, không giảm mức phí min, max Nhận bằng Tài khoản /CMND 

ngoài hệ thống Sacombank 

Cùng Tỉnh/Thành phố 

Khác Tỉnh/Thành phố 

Ủy thác chuyển tiền theo lịch – UTTT Wealth (/giao dịch) Miễn phí 

Ủy thác chuyển tiền theo lịch – UTTT Học phí Kumon (/giao dịch) Miễn phí 

Phí nhắc lịch thanh toán  

Nhắc lịch thanh toán qua SMS Miễn phí 

Nhắc lịch thanh toán qua SMS với các lịch theo ngày cụ thể Miễn phí 

Nhắc lịch thanh toán qua email Miễn phí 
 

C. BIỂU PHÍ THẺ: 
 

THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SACOMBANK VISA IMPERIAL SIGNATURE: 

 

Khoản mục 
VND 

(đã bao gồm VAT; áp dụng cho thẻ chính và thẻ phụ) 

Phí phát hành Miễn phí 

Phí thường niên Miễn phí (thẻ chính và 03 năm đầu thẻ phụ) 

Phí thay thế thẻ Miễn phí 

Phí rút tiền mặt tại ATM  

ATM 

Sacombank (Việt Nam/Lào ) Miễn phí 

Sacombank (Campuchia ) 4% số tiền giao dịch (min 60.000đ) 

Visa (Việt  Nam ) 10.000đ 

Visa ( nước ngoài) 4% số tiền giao dịch (min 60.000đ) 

POS 
Sacombank Miễn phí 

Khác 4% số tiền giao dịch (min 60.000đ) 

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào  

Thẻ đang giao dịch tại ATM Miễn phí 

Thẻ tín dụng Sacombank khác Miễn phí 

Thẻ/ tài khoản Saccombank khác 0.02% số tiền giao dịch (min 5.000đ ) 

Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM  

Sacombank Miễn phí 

Khác  Miễn phí  

Phí chuyển tiền đến thẻ Visa ngân hàng khác (VISA DIRECT)  

ATM 

Sacombank  

Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa Miễn phí 

Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa 5.000đ 

Thanh toán thẻ tín dụng Visa 10.000đ 



 

Sacombank Ebanking 16.500đ 

Phí chuyển tiền – nhận bằng di động (CARDLESS)  

ATM Sacombank Miễn phí 

Sacombank eBanking 8.800đ 

Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank Miễn phí 

Phí tra cứu số dư tại ATM  

Sacombank  Miễn phí 

Khác 8.000đ 

Phí thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tại ATM Sacombank Miễn phí 

Phí giao dịch ngoại tệ 3% số tiền giao dịch 

Phí cấp lại PIN 20.000đ 

Phí khiếu nại sai 80.000đ  

Phí dịch vụ đặc biệt 100.000đ 

 

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA PLATINUM: 

 

Khoản mục 
VND 

(đã bao gồm VAT; áp dụng cho thẻ chính và thẻ phụ) 

Phí phát hành Miễn phí 

Phí thường niên Miễn phí (thẻ chính và thẻ phụ) 

Khoản thanh toán tối thiểu 
5% dư nợ cuối kỳ (≥số tiền tối thiểu) cộng với khoản nợ quá hạn & 

khoản vượt hạn mức tín dụng 

Số tiền tối thiểu 100.000đ 

Lãi suất tháng (thay đổi theo từng thời kỳ) 1.66% 

Phí giao dịch ngoại tệ 2.6% 

Phí rút tiền mặt tại ATM 4% (min 60.000đ) 

Phí nộp tiền mặt ATM Sacombank vào   

Thẻ đang giao dịch tại ATM Miễn phí 

Thẻ tín dụng Sacombank khác Miễn phí 

Thẻ/ tài khoản Saccombank khác 0.02% số tiền giao dịch (min 5.000đ) 

Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM Sacombank 4% (min 60.000đ) 

Phí chuyển tiền đến thẻ Visa ngân hàng khác (VISA DIRECT)  

ATM  
Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa Miễn phí 

Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa Miễn phí 

Phí chuyển tiền – nhận bằng di động (CARDLESS)  

Sacombank Ebanking 8.800đ 

Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank Miễn phí 

Phí tra cứu số dư tại ATM  

Sacombank  Miễn phí 

Khác Miễn phí 

Phí vượt hạn mức 0.075%/ngày (min 50.000đ) 

Phí thay thế thẻ Miễn phí 

Phí báo mất thẻ và thay thế thẻ 199.000đ 

Phí chậm thanh toán 6% số tiền chậm thanh toán (min 80.000đ) 

Phí thay đổi hạn mức tín dụng 100.000đ 

Phí cấp lại PIN 50.000đ 



 

Phí dịch vụ đặc biệt  100.000đ 

Phí khiếu nại sai 100.000đ 

Phí thay đổi loại thẻ 200.000đ 

Phí gửi TBGD qua đường bưu điện/thẻ/kỳ TBGD 10.000đ 

Phí cấp lại TBGD qua email từ kỳ thứ 4/thẻ/kỳ TBGD 50.000đ 

Phí cấp lại TBGD bản giấy & gửi bưu điện theo yêu cầu/thẻ/kỳ TBGD 50.000đ 

 

THẺ THÀNH VIÊN PRIORITY PASS: 

 

Khoản mục 
VND 

(đã bao gồm VAT) 

Phí phát hành mới Miễn phí 

Phí thay thế thẻ 635.000đ 

Phí sử dụng phòng chờ (áp dụng cho người đi cùng) 685.000đ/lượt 

 


