TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SACOMBANK PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)
THẺ THANH TOÁN NỘI ĐỊA
LOẠI PHÍ | FEE

PLUS / 4STUDENT
(Mức phí đã bao gồm VAT, áp dụng cho thẻ chính & thẻ phụ. Đơn vị tính: VND.)

Phí phát hành

99.000

Phí thường niên

66.000

Phí rút tiền mặt tại ATM/ POS
ATM
POS

Sacombank

1.000

Napas

3.300

Sacombank

Miễn phí

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào
Thẻ đang giao dịch tại ATM

Miễn phí

Thẻ tín dụng Sacombank khác
Thẻ/ tài khoản Sacombank khác

2.000
0.02% số tiền giao dịch (tối thiểu 5.000 vnd)

Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM
Sacombank

2.000

Napas

3.300

Phí chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa Ngân hàng khác*

5.000

Phí chuyển tiền đến thẻ Visa ngân hàng khác (VISA DIRECT)
Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa
ATM Sacombank

Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa

7.000

Thanh toán thẻ tín dụng Visa
Sacombank eBanking

16.500

Phí chuyển tiền - nhận bằng di động (CARDLESS)
ATM Sacombank

5.000

Sacombank eBanking

8.800

Phí tra cứu giao dịch tại ATM
Sacombank

Miễn phí

Napas

880

Phí tra cứu số dư tại ATM / POS
ATM
POS

Sacombank

Miễn phí

Napas

550

Napas

2.000

Phí thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tại ATM Sacombank

2.000

Phí thay thế thẻ

49.000

Phí cấp lại PIN

20.000

Phí khiếu nại sai

80.000

Phí dịch vụ đặc biệt

100.000

Ghi chú:
(*) Giao dịch chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa Ngân hàng khác chỉ áp dụng tại ATM Sacombank.

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SACOMBANK PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)
THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ VISA
LOẠI PHÍ

Classic

Gold*

Platinum

Platinum VIP

Signature

(Mức phí đã bao gồm VAT, áp dụng cho thẻ chính & thẻ phụ. Đơn vị tính: VND.)
Phí phát hành

Miễn phí

Phí thường niên
Thẻ chính

149.000

Thẻ phụ
Phí thay thế thẻ

249.000*

499.000

Miễn phí

399.000

99.000

-

199.000

599.000**
Miễn phí

Phí rút tiền mặt tại ATM
Sacombank (Việt Nam/Lào)
ATM

Visa (Việt Nam)
Visa (nước ngoài)

POS

1.000

Sacombank (Campuchia)

Miễn phí
4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000 vnd)

6.000

10.000
4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000 vnd)

Sacombank
Khác

Miễn phí
4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000 vnd)

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào
Thẻ đang giao dịch tại ATM
Thẻ tín dụng Sacombank khác
Thẻ/ tài khoản Sacombank khác

Miễn phí
2.000

Miễn phí

0.02% số tiền giao dịch (tối thiểu 5.000 vnd)

Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM
Sacombank

2.000

Khác

5.000

Miễn phí

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

Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa

7.000

Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa

Miễn phí
7.000

Thanh toán thẻ tín dụng Visa

Phí chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa ngân

5.000

hàng khác tại ATM Sacombank
Sacombank eBanking

16.500

Phí chuyển tiền - nhận bằng di động (CARDLESS)
ATM Sacombank

5.000

Sacombank eBanking

Miễn phí
8.800

Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank

Miễn phí

Phí tra cứu số dư tại ATM
Sacombank

Miễn phí

Khác
Phí thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tại ATM Sacombank
Phí giao dịch ngoại tệ
Phí cấp lại PIN

8.000
2.000

Miễn phí

3% số tiền giao dịch
20.000

Phí khiếu nại sai

80.000

Phí dịch vụ đặc biệt

100.000

Ghi chú:
(*) Thẻ Visa debit Gold đã ngưng phát hành từ 12/08/2013
(**) Miễn phí thường niên 03 (ba) năm đầu tiên đối với Chủ thẻ thanh toán Sacombank Visa Signature (Thẻ phụ).

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SACOMBANK PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)
THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ SACOMBANK GOLD MASTERCARD
LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ
(Mức phí đã bao gồm VAT, áp dụng cho thẻ chính & thẻ phụ. Đơn vị tính: VND.)

Phí phát hành

Miễn phí

Phí thường niên
Thẻ chính

249.000

Thẻ phụ
Phí thay thế thẻ

99.000

Phí rút tiền mặt tại ATM
Sacombank (Việt Nam/Lào)
ATM

Sacombank (Campuchia)
MasterCard (Việt Nam)
MasterCard (nước ngoài)

POS

Sacombank
Khác

1.000
4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000 vnd)
6.000
4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000 vnd)
Miễn phí
4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000 vnd)

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào
Thẻ đang giao dịch tại ATM
Thẻ tín dụng Sacombank khác
Thẻ/ tài khoản Sacombank khác

Miễn phí
2.000
0.02% số tiền giao dịch (tối thiểu 5.000 vnd)

Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM
Sacombank

2.000

Khác

5.000

Phí chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa ngân
hàng khác tại ATM Sacombank

5.000

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

Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa
Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa

7.000

Thanh toán thẻ tín dụng Visa

Sacombank eBanking

16.500

Phí chuyển tiền - nhận bằng di động (CARDLESS)
ATM Sacombank
Sacombank eBanking
Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank

5.000
8.800
Miễn phí

Phí tra cứu số dư tại ATM
Sacombank

Miễn phí

Khác

8.000

Phí thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tại ATM Sacombank

2.000

Phí giao dịch ngoại tệ

3% số tiền giao dịch

Phí cấp lại PIN

20.000

Phí khiếu nại sai

80.000

Phí dịch vụ đặc biệt

100.000

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SACOMBANK PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)
THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ UNIONPAY
LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ
(Mức phí đã bao gồm VAT, áp dụng cho thẻ chính & thẻ phụ. Đơn vị tính: VND.)

Phí phát hành

Miễn phí

Phí thường niên
Thẻ chính

99.000

Thẻ phụ
Phí rút tiền mặt tại ATM
Sacombank (Việt Nam/Lào)
ATM

Sacombank (Campuchia)
UnionPay

POS

Sacombank

Miễn phí
4% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000 vnd)
Miễn phí

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào
Thẻ đang giao dịch tại ATM
Thẻ tín dụng Sacombank
Thẻ/ tài khoản Sacombank khác

Miễn phí
2.000
0.02% số tiền giao dịch (tối thiểu 5.000 vnd)

Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM
Sacombank

2.000

Khác

5.000

Phí chuyển tiền đến thẻ Visa Ngân hàng khác (VISA DIRECT)
Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa
ATM Sacombank

Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa

7.000

Thanh toán thẻ tín dụng Visa
Phí chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa ngân hàng
khác tại ATM Sacombank
Sacombank eBanking

5.000
16.500

Phí chuyển tiền - nhận bằng di động (CARDLESS)
ATM Sacombank

5.000

Sacombank eBanking

8.800

Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank

Miễn phí

Phí tra cứu số dư tại ATM
Sacombank

Miễn phí

Khác

8.000

Phí thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tại ATM Sacombank

2.000

Phí giao dịch ngoại tệ

3% số tiền giao dịch

Phí thay thế thẻ

49.000

Phí cấp lại PIN

20.000

Phí khiếu nại sai

80.000

Phí dịch vụ đặc biệt

100.000

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SACOMBANK PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)

THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA

LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ
(Mức phí đã bao gồm VAT, áp dụng cho thẻ chính & thẻ phụ. Đơn vị tính: VND.)

Phí phát hành

Miễn phí

Phí thường niên

200.000

Khoản thanh toán tối thiểu
Lãi suất tháng(thay đổi theo từng thời kỳ)

5% dư nợ cuối kỳ (tối thiểu 100.000 vnd)
1.6% - 2.5%

Phí rút tiền mặt tại ATM
Sacombank

Miễn phí

Ngân hàng khác

1% (tối thiểu 10.000 vnd)

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào
Thẻ đang giao dịch tại ATM
Thẻ tín dụng Sacombank khác
Thẻ/ tài khoản Sacombank khác

Miễn phí
2.000
0.02% số tiền giao dịch (tối thiểu 5.000 vnd)

Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM
Sacombank

Miễn phí

Ngân hàng khác

1% (tối thiểu 10.000 vnd)

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

Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa
Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa

Sacombank eBanking

7.000
16.500

Phí chuyển tiền – nhận bằng di động (CARDLESS)
Sacombank eBanking
Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank

8.800
Miễn phí

Phí tra cứu số dư tại ATM
Sacombank

Miễn phí

Ngân hàng khác

2.000

Phí vượt hạn mức

0.075% / ngày (tối thiểu 50.000 vnd)

Phí thay thế thẻ

99.000

Phí báo mất thẻ và thay thế thẻ

199.000

Phí chậm thanh toán
Phí thay đổi hạn mức tín dụng

6% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 80.000 vnd)
100.000

Phí cấp lại PIN

50.000

Phí dịch vụ đặc biệt

100.000

Phí khiếu nại sai

100.000

Phí nhận chuyển khoản từ nước ngoài, quy đổi VND, báo có

0.045%

vào thẻ

(Tối thiểu 50.000 – Tối đa 4.000.000)

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

10.000

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

50.000

Phí cấp lại TBGD bản giấy và gửi bưu điện theo yêu cầu/thẻ/kỳ

50.000

TBGD*
Ghi chú::
(*) Áp dụng các kỳ TBGD trong vòng 12 tháng gần nhất kể từ thời điểm KH yêu cầu

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SACOMBANK PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)
THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA
LOẠI PHÍ

Classic

Ladies/
Citimart

Gold

Platinum

Signature

Infinite

(Mức phí đã bao gồm VAT, áp dụng cho thẻ chính & thẻ phụ. Đơn vị tính: VND.)
Phí phát hành

Miễn phí

Phí thường niên
Thẻ chính

299.000

Thẻ phụ

399.000

999.000*

1.499.000

19.999.000

Miễn phí

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

100.000

Lãi suất tháng (thay đổi theo từng thời kỳ)
Phí giao dịch ngoại tệ

-

1.000.000

1.6% - 2.15%
2.95%

2.80%

Phí rút tiền mặt tại ATM

2.15%
2.60%

2.70%

4% (tối thiểu 60.000)

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào
Thẻ đang giao dịch tại ATM

Miễn phí

Thẻ tín dụng Sacombank khác
Thẻ/ tài khoản Sacombank khác

2.000*
0.02% số tiền giao dịch (tối thiểu 5.000)

Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM Sacombank

4% (tối thiểu 60.000)

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

Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa

7.000*

Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa

Sacombank eBanking

16.500

Phí chuyển tiền – nhận bằng di động (CARDLESS)
Sacombank eBanking

8.800

Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank

Miễn phí

Phí tra cứu số dư tại ATM
Sacombank

Miễn phí

Ngân hàng khác
Phí vượt hạn mức
Phí thay thế thẻ
Phí báo mất thẻ và thay thế thẻ
Phí chậm thanh toán
Phí thay đổi hạn mức tín dụng
Phí cấp lại PIN

8.000

Miễn phí

0.075% / ngày (tối thiểu 50.000 vnd)
99.000*

149.000

500.000

199.000

299.000

-

6% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 80.000 vnd)
100.000
50.000

-

Phí dịch vụ đặc biệt

100.000

-

Phí khiếu nại sai

100.000

-

Phí thay đổi loại thẻ
Phí nhận chuyển khoản từ nước ngoài, quy đổi VND, báo có vào thẻ

200.000

0.045%

(Tối thiểu 50.000 – Tối đa 4.000.000)

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

10.000

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

50.000

Phí cấp lại TBGD bản giấy và gửi bưu điện theo yêu cầu/thẻ/kỳ

50.000

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

TBGD**
(*) Miễn phí với chủ thẻ Sacombank Visa Platinum Imperial
(**) Áp dụng các kỳ TBGD trong vòng 12 tháng gần nhất kể từ thời điểm KH yêu cầu

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SACOMBANK PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)
THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ MASTERCARD / JCB / UNIONPAY

MASTERCARD

LOẠI PHÍ

World

Gold

UNIONPAY

Classic

JCB
Motor Card

Car Card

(Mức phí đã bao gồm VAT, áp dụng cho thẻ chính & thẻ phụ. Đơn vị tính: VND.)
Phí phát hành

Miễn phí

Phí thường niên
Thẻ chính

1.499.000

399.000

Thẻ phụ

299.000

299.000

299.000

399.000

Miễn phí

Khoản thanh toán tối thiểu

5% dư nợ cuối kỳ (tối thiểu 100.000 vnd)

Lãi suất tháng (thay đổi theo từng thời kỳ)
Phí giao dịch ngoại tệ

1.6% - 2.5%
2.6%

2.8%

2.95%

2.8%

Phí rút tiền mặt tại ATM
Sacombank

4% (tối thiểu 60.000 vnd)

Ngân hàng khác

Miễn phí

4% (tối thiểu 60.000 vnd)

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào
Thẻ đang giao dịch tại ATM

Miễn phí

Thẻ tín dụng Sacombank khác

2.000

Thẻ/ tài khoản Sacombank khác

0.02% số tiền giao dịch (tối thiểu 5.000 vnd)

Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank

4% (tối thiểu 60.000 vnd)

tại ATM Sacombank

Miễn phí

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

Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa

7.000

Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa

Sacombank eBanking

16.500

Phí chuyển tiền – nhận bằng di động (CARDLESS)
Sacombank eBanking

8.800

Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank

Miễn phí

Phí tra cứu số dư tại ATM
Sacombank

Miễn phí

Ngân hàng khác

8.000

Phí vượt hạn mức

0.075% / ngày (tối thiểu 50.000 vnd)

Phí thay thế thẻ

149.000

99.000

Phí báo mất thẻ và thay thế thẻ

299.000

199.000

Phí chậm thanh toán

6% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 80.000 vnd)

Phí cấp lại PIN

50.000

Phí dịch vụ đặc biệt

100.000

Phí khiếu nại sai

100.000

Phí thay đổi loại thẻ

-

200.000

Phí thay đổi hạn mức tín dụng

100.000

Phí nhận chuyển khoản từ nước ngoài, quy đổi

0.045%

VND, báo có vào thẻ
Phí gửi TBGD qua đường bưu điện/thẻ/kỳ
TBGD

(Tối thiểu 50.000 – Tối đa 4.000.000)
10.000

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

Phí cấp lại TBGD qua email từ kỳ thứ 4/thẻ/kỳ
TBGD*
Phí cấp lại TBGD bản giấy và gửi bưu điện
theo yêu cầu/thẻ/kỳ TBGD*
(*) Áp dụng các kỳ TBGD trong vòng 12 tháng gần nhất kể từ thời điểm KH yêu cầu

50.000
50.000

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SACOMBANK PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)
THẺ TRẢ TRƯỚC QUỐC TẾ
VISA

LOẠI PHÍ

Thẻ ảo

Lucky Gift

All For You

Thẻ in hình

UPI

MC

UnionPay

MC Travel

(Mức phí đã bao gồm VAT. Đơn vị tính: VND.)
Phí phát hành

15.000

49.000

99.000

49.000

99.000

Phí rút tiền mặt tại ATM / POS có logo
Sacombank (Việt Nam/Lào)

Không áp dụng

1.000

Sacombank (Campuchia)

Không áp dụng

3% (tối thiểu 50.000 vnd)
3%

MasterCard (Việt Nam)

Không áp dụng

(tối thiểu 50.000
vnd)

4%
ATM

MasterCard (Nước ngoài)

Không áp dụng

(tối thiểu 60.000
vnd)

Visa (Việt Nam)
Visa (Nước ngoài)

Không áp dụng

3% (tối thiểu 50.000 vnd)

Không áp dụng

UPI (Việt Nam)

3%
Không áp dụng

UPI (Nước ngoài)

(tối thiểu

Không áp dụng

50.000 vnd)

POS

Sacombank/Lào

Không áp dụng

Miễn phí

ATM/POS

Khác

Không áp dụng

3% (tối thiểu 50.000 vnd)

Thẻ đang giao dịch tại ATM

Không áp dụng

Miễn phí

Thẻ tín dụng Sacombank khác

Không áp dụng

2.000

Thẻ/ tài khoản Sacombank khác

Không áp dụng

0.02% số tiền giao dịch (tối thiểu 5.000 vnd)

Không áp dụng

2.000

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào

Phí chuyển khoản trong hệ thống
Sacombank tại ATM Sacombank

Phí chuyển tiền đến thẻ Visa ngân hàng khác (VISA DIRECT)
Chuyển tiền đến thẻ thanh
toán Visa
ATM

Nạp tiền vào thẻ trả trước

Sacombank

Visa
Thanh toán thẻ tín dụng
Visa

Sacombank eBanking

Không áp dụng
Không áp dụng

7.000

Không áp dụng
Không áp dụng

16.500

Phí chuyển tiền – nhận bằng di động (CARDLESS)**
Sacombank eBanking

Không áp dụng

8.800

Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank

Không áp dụng

Miễn phí

Sacombank

Không áp dụng

Miễn phí

Khác

Không áp dụng

8.000

Phí tra cứu số dư tại ATM có logo

Phí giao dịch ngoại tệ
Phí hoàn lại số dư

Không áp dụng

3%

2.95%

số tiền giao dịch

số tiền giao dịch

3%* (tối thiểu 10.000 vnd, tối đa 1.000.000 vnd)

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

Phí nhận chuyển khoản từ nước ngoài,

Không áp dụng

quy đổi VND, báo có vào thẻ**
Phí cấp lại PIN

Không áp dụng

Phí khiếu nại sai
Phí dịch vụ đặc biệt

0.045%
(tối thiểu 50.000 vnd, tối đa 4.000.000 vnd)

10.000
20.000

Không áp dụng

20.000

Ghi chú:
(*) Không áp dụng đối với trường hợp chuyển số dư qua thẻ trả trước khác do khách hàng đăng ký mới để thay thế thẻ cũ vì lý do mất thẻ hoặc thẻ cũ đã hết hạn.
(**) Áp dụng với thẻ trả trước quốc tế định danh

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SACOMBANK PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)
THẺ TRẢ TRƯỚC NỘI ĐỊA
LOẠI PHÍ
(Mức phí đã bao gồm VAT. Đơn vị tính: VND.)
Phí phát hành/Phí thường niên

Theo Hợp đồng/Thỏa thuận hợp tác

Phí rút tiền mặt tại ATM / POS có logo
ATM
POS

Sacombank
Napas
Sacombank

Miễn phí
3.300
Miễn phí

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào
Thẻ đang giao dịch tại ATM
Thẻ tín dụng Sacombank khác
Thẻ/ tài khoản Sacombank khác
Phí chuyển khoản tại ATM có logo Sacombank/Napas

Miễn phí
2.000
0.02% số tiền giao dịch (tối thiểu 5.000 vnd)
2.000

Phí tra cứu giao dịch tại ATM có logo
Sacombank

Miễn phí

Napas

1.650

Phí tra cứu số dư tại ATM có logo
Sacombank

Miễn phí

Napas

1.650

Phí giao dịch top up/chuyển tiền qua eBanking*

2.000

Phí chuyển tiền – nhận bằng di động (CARDLESS)**
Sacombank eBanking

8.800

Phí hoàn lại số dư

10.000

Phí nhận chuyển khoản từ nước ngoài, quy đổi VND, báo có vào thẻ**

0.05%

Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa
ATM Sacombank

Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa

7.000

Thanh toán thẻ tín dụng Visa
Sacombank eBanking

16.500

Phí cấp lại PIN

10.000

Phí thay thế thẻ***

20.000

Phí khiếu nại sai

20.000

Phí dịch vụ đặc biệt

20.000

Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch

10.000

Ghi chú:
(*) & (**) Áp dụng đối với thẻ trả trước định danh.
(***) Áp dụng với thẻ Vinamilk định danh

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SACOMBANK PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp)
THẺ THANH TOÁN DOANH NGHIỆP
LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ
(Mức phí đã bao gồm VAT. Đơn vị tính: VND.)

Phí phát hành

Miễn phí

Phí thường niên
Thẻ chính

149.000

Thẻ phụ

74.500

Phí rút tiền mặt tại ATM / POS có logo
Sacombank (Việt Nam/Lào)
ATM

Sacombank (Campuchia)
Visa (Việt Nam)
Visa (nước ngoài)

POS

Sacombank
Khác

Miễn phí
4% (tối thiểu 60.000 vnd)
10.000
4% (tối thiểu 60.000 vnd)
Miễn phí
4% (tối thiểu 60.000 vnd)

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào
Thẻ đang giao dịch tại ATM
Thẻ tín dụng Sacombank khác
Thẻ/ tài khoản Sacombank khác

Miễn phí
2.000
0.02% số tiền giao dịch (tối thiểu 5.000 vnd)

Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM có logo
Sacombank

2.000

Khác

5.000

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

Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa
Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa

7.000

Thanh toán thẻ tín dụng Visa

Sacombank eBanking
Phí chuyển tiền - nhận bằng di động (CARDLESS)
Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank

16.500
5.000
Miễn phí

Phí tra cứu số dư tại ATM có logo
Sacombank
Khác
Phí thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tại ATM Sacombank
Phí giao dịch ngoại tệ

Miễn phí
8.000
2.000
2% số tiền giao dịch

Phí thay thế thẻ

99.000

Phí cấp lại PIN

20.000

Phí dịch vụ đặc biệt

100.000

Phí khiếu nại sai

80.000

Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch

Miễn phí

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SACOMBANK PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp)
THẺ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
VISA

LOẠI PHÍ

Business Gold

Corporate Platinum

(Mức phí đã bao gồm VAT. Đơn vị tính: VND.)
Phí phát hành

Miễn phí

Phí thường niên

199.000

Phí giao dịch ngoại tệ

499.000
2% số tiền giao dịch

Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank vào
Thẻ đang giao dịch tại ATM
Thẻ tín dụng Sacombank khác
Thẻ/ tài khoản Sacombank khác
Phí rút tiền mặt

Miễn phí
2.000
0.02% số tiền giao dịch (tối thiểu 5.000 vnd)
2% số tiền giao dịch (tối thiểu 50.000 vnd)*

Phí tra cứu giao dịch tại ATM Sacombank

Miễn phí

Phí tra cứu số dư tại ATM có logo
Sacombank

Miễn phí

Khác

8.000

Phí vượt hạn mức

0.075% / ngày (tối thiểu 50.000 vnd)

Lãi suất năm (thay đổi theo từng thời kỳ)

22%
5% dư nợ cuối kỳ

Khoản thanh toán tối thiểu

cộng với khoản chậm thanh toán & khoản vượt hạn mức tín
dụng (tối thiểu 1.000.000 vnd)

Phí thay thế thẻ

99.000

Phí báo mất thẻ và thay thế thẻ

199.000
3% số tiền chậm thanh toán

Phí chậm thanh toán

(tối thiểu 200.000 vnd)

Phí thay đổi hạn mức tín dụng

100.000

Phí cấp lại PIN

50.000

Phí dịch vụ đặc biệt

100.000

Phí khiếu nại sai

100.000

Phí thay đổi loại thẻ

200.000

Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch

Miễn phí

Phí nhận chuyển khoản từ nước ngoài, quy đổi VND, báo có vào thẻ

0.05%
(tối thiểu 50.000 vnd, tối đa 4.000.000 vnd)

Phí chuyển tiền đến thẻ Visa ngân hàng khác (VISA DIRECT)
Chuyển tiền đến thẻ thanh toán Visa
ATM Sacombank

Nạp tiền vào thẻ trả trước Visa

7.000

Thanh toán thẻ tín dụng Visa
Sacombank eBanking

16.500

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

10.000

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

50.000

Phí cấp lại TBGD bản giấy và gửi bưu điện theo yêu cầu/thẻ/kỳ
TBGD**

50.000

Ghi chú:
(*)

Áp dụng với hạn mức rút tiền mặt là 30% hạn mức tín dụng của thẻ, tối đa là 100.000.000 đồng/thẻ trong vòng 30 ngày liền kề trước đó

(**) Áp dụng các kỳ TBGD trong vòng 12 tháng gần nhất kể từ thời điểm KH yêu cầu

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

BIỂU PHÍ SỬ DỤNG THẺ THÀNH VIÊN PRIORITY PASS
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)
THẺ THÀNH VIÊN PRIORITY PASS
LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ
(Mức phí đã bao gồm VAT. Đơn vị tính: VND.)

Phí phát hành mới

Miễn phí*

Phí thay thế thẻ

635.000

Phí sử dụng phòng chờ
(người đi cùng hoặc chủ thẻ hết lượt sử dụng miễn phí)

685.000/lượt

Ghi chú:
(*) Áp dụng các trường hợp khách hàng là Chủ Thẻ chính sử dụng Thẻ thanh toán Sacombank Visa Imperial Signature, Thẻ tín dụng Sacombank
Visa Infinite/Platinum, World MasterCard và/hoặc sản phẩm Thẻ thanh toán/Thẻ tín dụng khác theo quy định của Sacombank trong từng thời kỳ.

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHẤP NHẬN THẺ QUA ATM/POS SACOMBANK
(Áp dụng cho khách hàng cá nhân)

TRUNG TÂM THẺ
HIệu lực từ: 12/2016

THẺ NGÂN HÀNG KHÁC PHÁT HÀNH

LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ
(Mức phí đã bao gồm VAT. Đơn vị tính: VND.)

Phí dịch vụ chấp nhận qua ATM
Thẻ do Ngân hàng trong nước phát hành
Thẻ do Ngân hàng ngoài lãnh thổ VN phát hành
Phí ứng tiền mặt *

Miễn phí
1.5% số tiền giao dịch (tối thiểu 30.000 vnd)
3% số tiền giao dịch

Ghi chú:
(*) Áp dụng cho thẻ quốc tế do Ngân hàng khác phát hành và giao dịch tại CN/PGD có lắp đặt thiết bị đọc thẻ POS. Phí này CN/PGD thu trực tiếp

