STT
1
2
3
4
5
6
7
8

KHOẢN MỤC
Phí phát hành thẻ lần đầu
Phí phát hành lại thẻ
(hết hạn/thay đổi hạng thẻ)
Phí phát hành lại thẻ (do hỏng/thất
lạc)
Phí phát hành thẻ nhanh (chỉ áp
dụng tại địa bàn Hà Nội và Hồ Chí
Minh)
Phí cấp lại PIN
Phí thường niên
Phí tra soát với khiếu nại là sai
Phí yêu cầu khóa thẻ/ mở khóa thẻ
(chỉ áp dụng với yêu cầu tại quầy)

9

Phí thay đổi hạn mức tín dụng

10
11

Phí cấp lại bản sao biên lai giao dịch
Phí rút tiền mặt
- ATM của NCB
- Tại ATM khác trong và ngoài nước

12

Phí dịch vụ SMS*

13
14

Phí thay đổi tài sản bảo đảm
Phí vấn tin số dư tại ATM
- ATM tại NCB
- Tại ATM khác trong và ngoài nước

15

Phí cấp lại bản sao kê/phí xác nhận
dư nợ thẻ/ Phí xác nhận hạn mức thẻ

16

Phí chuyển đổi ngoại tệ

17

Phí sử dụng vượt hạn mức

18

Phí chậm thanh toán

19

Phí dịch vụ khác (chỉ áp dụng với
các yêu cầu khác tại quầy giao dịch)

20

Số tiền thanh toán tối thiểu mỗi kỳ

THẺ CHUẨN
110.000 VND
0 VND

THẺ VÀNG THẺ PLATIUM
220.000 VND
330.000VND
0 VND
0 VND

110.000 VND

220.000 VND

330.000 VND

110.000 VND

220.000 VND

0 VND

33.000 VND
220.000 VND

33.000 VND
440.000 VND

0 VND
880.000 VND
165.000 VND
11.000 VND
110.000 VND
88.000 VND/ lần

3% số tiền giao dịch và tối thiểu 33.000 VND/ lần
4% số tiền giao dịch và tối thiểu 55.000 VND/ lần
(chưa gồm phí khác theo chính sách NH liên minh)
11,000 VND/ kỳ (Chỉ thu trong kỳ sao kê mà thẻ có
giao dịch tài chính như rút tiền, thanh toán)
110.000 VND
0 VND
11.000 VNĐ/ lần (chưa bao gồm phí khác nếu có
theo chính sách Ngân hàng liên minh)
88.000VND/ lần
3%/ Số tiền giao dịch
5%/số tiền vượt hạn mức, tối thiểu 55.000 VND/
lần
4%/số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 110.000VND/
kỳ
33.000 VND/ lần yêu cầu
10% tổng dư
nợ, tối thiểu
100.000 VNĐ

10% tổng dư
nợ, tối thiểu
100.000 VNĐ

5% tổng dư
nợ, tối thiểu
100.000 VNĐ

STT
1

NỘI DUNG

CHUẨN

VÀNG

PLATIUM

10 lần

20 lần

20 lần

Hạn mức rút tiền mặt:

1.1

Số lần được rút tiền tối đa/ 1 ngày

1.2

Hạn mức rút tiền tại ATM/ lần

1.2.1 - Tại ATM của NCB
1.2.2 - Tại ATM khác
1.3

HẠNG THẺ

10 triệu đồng

10 triệu đồng

10 triệu đồng

Theo quy định của Ngân hàng liên minh

Hạn mức rút tiền tại ATM/ ngày

1.3.1 - Tại ATM của NCB

10 triệu đồng

20 triệu đồng

50 triệu đồng

1.3.2 - Tại ATM khác

10 triệu đồng

20 triệu đồng

50 triệu đồng

10 triệu đồng

20 triệu đồng

50 triệu đồng

1.4

Hạn mức rút tiền tại quầy/ ngày

1.5

Tổng hạn mức rút tiền

2

Hạn mức còn lại, tối đa 50% tổng hạn mức cấp

Hạn mức thanh toán
(POS/ mPOS/ Ecommerce)

2.1

Số lần được thanh toán tối đa/ ngày

10 lần

20 lần

2.2

Hạn mức thanh toán/lần

Không giới hạn

2.3

Hạn mức thanh toán/ ngày

Không giới hạn

Không giới hạn

