
BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG

(1) Biểu phí chưa bao gồm VAT
(2) Phí được áp dụng kể từ ngày giao dịch được thực hiện cho đến ngày trả hết nợ
(3) Nếu chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán, Quý khách không thanh toán đủ dư nợ cuối kỳ, Ngân hàng sẽ tính lãi đối với tất cả các giao dịch trong kỳ sao kê 

kể từ ngày giao dịch được cập nhật vào hệ thống quản lý thẻ của Ngân hàng cho đến ngày Quý khách thanh toán

1 Phí phát hành thẻ

2 Phí thanh lý/ Tất toán thẻ  

4 

3

Phí thay thế/cấp lại Thẻ/PIN 

Phí thẻ

5

6

7

8

Cấp lại sao kê tài khoản/bản sao hóa đơn

Phí tra soát
(thu trong trường hợp KH khiếu nại sai)

Phí ứng trước tiền mặt
(trên mỗi giao dịch)2

Phí xử lý giao dịch ngoại tệ

10 Lãi suất hàng tháng 
(trên mỗi giao dịch)3

 Phí phát hành lại thẻ bị mất  

 Phí thường niên

 Miễn phí thường niên năm tiếp theo
nếu đạt tổng chi tiêu năm hiện tại từ

 Sao kê hàng tháng

 Cấp lại sao kê (nhận tại quầy)

 Cấp lại sao kê (nhận qua đường
bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát)

 Phí yêu cầu bản sao hóa đơn

 Phí thay đổi hạn mức tín dụng

 Phí trả chậm

 Xác nhận tài khoản theo
yêu cầu của chủ thẻ

 Thay đổi lại hạng thẻ hoặc loại thẻ  

 Phí phát hành thẻ bị nuốt ở NH khác  

 Cấp lại PIN  

Phí thay thế thẻ (do hư hỏng)

Thẻ chính

Thẻ phụ

Phí thay thế thẻ (do hết hạn)

 Cấp lại PIN
  

BIỂU PHÍ(1)STT

Không thu phí

Không thu phí

Không thu phí

299.000 VND

150.000 VND

80.000 VND

499.000 VND

50.000 VND

Không thu phí

Không thu phí

50 triệu VND

150.000 VND

Không thu phí

Không thu phí

20 triệu VND 100 triệu VND

Không thu phí

Không thu phí 200.000 VND

200.000 VND

100.000 VND

5% của số tiền thanh toán 
tối thiểu( Min 149.000,

Max: 999.000 )

5% của số tiền thanh toán 
tối thiểu( Min 199.000, 

Max: 999.000 )

30.000 VND

150.000 VND

80.000 VND/hóa đơn

100.000 VND

3% giá trị giao dịch

3.39%3.99% 2.99%3.29%

4% (Min: 100.000VND)

100.000 VND

MC2 VPLady StepUp Titanium CashbackNo.1

9 Phí xử lý giao dịch nội tệ tại các điểm
thanh toán nước ngoài 1% giá trị giao dịch

     Số tiền thanh toán tối thiểu được tính bằng 8% của Dư nợ cuối kỳ đối với thẻ Mobifone Classic, Mobifone Titanium và 5% của Dư nợ cuối kỳ đối với 
các loại thẻ còn lại

     Biểu phí này chỉ bao gồm lãi suất, các phí chính của thẻ tín dụng và được thay đổi theo quy định VPBank từng thời kì. Để cập nhật đầy đủ thông tin 
về các loại phí thẻ, Quý Khách vui lòng truy cập www.vpbank.com.vn



BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG

(1) Biểu phí chưa bao gồm VAT
(2) Phí được áp dụng kể từ ngày giao dịch được thực hiện cho đến ngày trả hết nợ
(3) Nếu chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán, Quý khách không thanh toán đủ dư nợ cuối kỳ, Ngân hàng sẽ tính lãi đối với tất cả các giao dịch trong kỳ sao kê 

kể từ ngày giao dịch được cập nhật vào hệ thống quản lý thẻ của Ngân hàng cho đến ngày Quý khách thanh toán

1 Phí phát hành thẻ

2 Phí thanh lý/ Tất toán thẻ  

4 

3

Phí thay thế/cấp lại Thẻ/PIN 

Phí thẻ

5

6

7

8

Cấp lại sao kê tài khoản/bản sao hóa đơn

Phí tra soát
(thu trong trường hợp KH khiếu nại sai)

Phí ứng trước tiền mặt
(trên mỗi giao dịch)2

Phí xử lý giao dịch ngoại tệ

10 Lãi suất hàng tháng 
(trên mỗi giao dịch)3

 Phí phát hành lại thẻ bị mất  

 Phí thường niên

 Miễn phí thường niên năm tiếp theo
nếu đạt tổng chi tiêu năm hiện tại từ

 Sao kê hàng tháng

 Cấp lại sao kê (nhận tại quầy)

 Cấp lại sao kê (nhận qua đường
bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát)

 Phí yêu cầu bản sao hóa đơn

 Phí thay đổi hạn mức tín dụng

 Phí trả chậm

 Xác nhận tài khoản theo
yêu cầu của chủ thẻ

 Thay đổi lại hạng thẻ hoặc loại thẻ  

 Phí phát hành thẻ bị nuốt ở NH khác  

 Cấp lại PIN  

Phí thay thế thẻ (do hư hỏng)

Thẻ chính

Thẻ phụ

Phí thay thế thẻ (do hết hạn)

 Cấp lại PIN
  

BIỂU PHÍ(1)STT

Không thu phí

Không thu phí

Không thu phí

499.000 VND

249.000 VND

80.000 VND

899.000 VND699.000 VND

50.000 VND

Không thu phí

Không thu phí

100 triệu VND

299.000 VND

149.000 VND

50 triệu VND 150 triệu VND

Không thu phí

250.000 VND

200.000 VND

100.000 VND

5% của số tiền thanh toán 
tối thiểu( Min 199.000,

Max: 999.000 )

5% của số tiền thanh toán 
tối thiểu( Min 249.000, 

Max: 999.000 )

30.000 VND

150.000 VND

80.000 VND/hóa đơn

100.000 VND

3% giá trị giao dịch

3.29%3.99% 2.99%

4% (Min: 100.000VND)

100.000 VND

Super Shopee Platinum Platinum Platinum CashbackShopee  Platinum

9 Phí xử lý giao dịch nội tệ tại các điểm
thanh toán nước ngoài 1% giá trị giao dịch

     Số tiền thanh toán tối thiểu được tính bằng 8% của Dư nợ cuối kỳ đối với thẻ Mobifone Classic, Mobifone Titanium và 5% của Dư nợ cuối kỳ đối với 
các loại thẻ còn lại

     Biểu phí này chỉ bao gồm lãi suất, các phí chính của thẻ tín dụng và được thay đổi theo quy định VPBank từng thời kì. Để cập nhật đầy đủ thông tin 
về các loại phí thẻ, Quý Khách vui lòng truy cập www.vpbank.com.vn



VPMobi
Hạng Classic

VPMobi
Hạng Titanium

VPMobi
Hạng Platinum

1 Phí phát hành thẻ

2 Phí thanh lý/ Tất toán thẻ 

4 

3

Phí thay thế/cấp lại Thẻ/PIN 

Phí thẻ

5

6

7

8

Cấp lại sao kê tài khoản/bản sao hóa đơn

Phí tra soát
(thu trong trường hợp KH khiếu nại sai)

Phí ứng trước tiền mặt
(trên mỗi giao dịch)2

Phí xử lý giao dịch ngoại tệ

 Phí phát hành lại thẻ bị mất  

 Phí thường niên

 Sao kê hàng tháng

 Cấp lại sao kê (nhận tại quầy)

 Cấp lại sao kê (nhận qua đường
bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát)

 Phí yêu cầu bản sao hóa đơn

 Phí thay đổi hạn mức tín dụng

 Phí trả chậm

 Xác nhận tài khoản theo
yêu cầu của chủ thẻ

 Thay đổi lại hạng thẻ hoặc loại thẻ  

 Cấp lại PIN  

Phí thay thế thẻ (do hư hỏng)

Thẻ chính

Thẻ phụ

Phí thay thế thẻ (do hết hạn)

 Cấp lại PIN
  

BIỂU PHÍ(1)STT

Không thu phí

Không thu phí

299.000 VND

150.000 VND

80.000 VND

499.000 VND

200.000 VND

50.000 VND

Không thu phí

Không thu phí

699.000 VND 899.000 VND

250.000 VND

Không thu phí

200.000 VND

100.000 VND

5% của số tiền thanh toán
 tối thiểu ( Min 149.000,

Max: 999.000 )

5% của số tiền thanh toán
tối thiểu ( Min 199.000,

Max: 999.000 )

5% của số tiền thanh toán tối thiểu 
( Min 249.000, Max: 999.000 )

30.000 VND

150.000 VND

80.000 VND/hóa đơn

100.000 VND

3% giá trị giao dịch

9 Phí xử lý giao dịch nội tệ tại các điểm
thanh toán nước ngoài 1% giá trị giao dịch

4% (Min: 100.000VND)Không thu phí

100.000 VND

10 Lãi suất hàng tháng 
(trên mỗi giao dịch)3 3.99% 2.99%

(1) Biểu phí chưa bao gồm VAT
(2) Phí được áp dụng kể từ ngày giao dịch được thực hiện cho đến ngày trả hết nợ
(3) Nếu chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán, Quý khách không thanh toán đủ dư nợ cuối kỳ, Ngân hàng sẽ tính lãi đối với tất cả các giao dịch trong 

kỳ sao kê kể từ ngày giao dịch được cập nhật vào hệ thống quản lý thẻ của Ngân hàng cho đến ngày Quý khách thanh toán

     Số tiền thanh toán tối thiểu được tính bằng 8% của Dư nợ cuối kỳ đối với thẻ Mobifone Classic, Mobifone Titanium và 5% của Dư nợ cuối kỳ đối với 
các loại thẻ còn lại

     Biểu phí này chỉ bao gồm lãi suất, các phí chính của thẻ tín dụng và được thay đổi theo quy định VPBank từng thời kì. Để cập nhật đầy đủ thông tin 
về các loại phí thẻ, Quý Khách vui lòng truy cập www.vpbank.com.vn

Không thu phí

Vietnam Airlines
Platinum

 Miễn phí thường niên năm tiếp theo
nếu đạt tổng chi tiêu năm hiện tại từ

50 triệu VND 100 triệu VND 150 triệu VND

BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG



BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG

Visa Gold
Travel Miles

Visa Signature
Travel Miles

Visa Platinum
Travel Miles

California
Fitness

Platinum

1 Phí phát hành thẻ

2 Phí thanh lý/ Tất toán thẻ 

4 

3

Phí thay thế/cấp lại Thẻ/PIN 

Phí thẻ

5

6

7

8

Cấp lại sao kê tài khoản/bản sao hóa đơn

Phí tra soát
(thu trong trường hợp KH khiếu nại sai)

Phí ứng trước tiền mặt
(trên mỗi giao dịch)2

Phí xử lý giao dịch ngoại tệ

 Phí phát hành lại thẻ bị mất  

 Phí thường niên

 Sao kê hàng tháng

 Cấp lại sao kê (nhận tại quầy)

 Cấp lại sao kê (nhận qua đường
bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát)

 Phí yêu cầu bản sao hóa đơn

 Phí thay đổi hạn mức tín dụng

 Phí trả chậm

 Xác nhận tài khoản theo
yêu cầu của chủ thẻ

 Thay đổi lại hạng thẻ hoặc loại thẻ  

 Cấp lại PIN  

Phí thay thế thẻ (do hư hỏng)

Thẻ chính

Thẻ phụ

Phí thay thế thẻ (do hết hạn)

 Cấp lại PIN
  

BIỂU PHÍ(1)STT

Không thu phí

Không thu phí

499.000 VND

200.000 VND

80.000 VND

899.000 VND

250.000 VND 250.000 VND

50.000 VND

Không thu phí

Không thu phí

1.200.000 VND 1.000.000 VND 1.500.000 VND

Không thu phí

Không thu phí

200.000 VND

100.000 VND

5% của số tiền thanh toán
 tối thiểu ( Min 199.000,

Max: 999.000 )

5% của số tiền thanh toán tối thiểu
( Min 249.000, Max: 999.000 )

30.000 VND

150.000 VND

80.000 VND/hóa đơn

100.000 VND

3% giá trị giao dịch

9 Phí xử lý giao dịch nội tệ tại các điểm
thanh toán nước ngoài 1% giá trị giao dịch

4% (Min: 100.000VND)

100.000 VND

10 Lãi suất hàng tháng 
(trên mỗi giao dịch)3 2.99% 2.99% 2.79% 3.00% 2.75%

(1) Biểu phí chưa bao gồm VAT
(2) Phí được áp dụng kể từ ngày giao dịch được thực hiện cho đến ngày trả hết nợ
(3) Nếu chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán, Quý khách không thanh toán đủ dư nợ cuối kỳ, Ngân hàng sẽ tính lãi đối với tất cả các giao dịch trong 

kỳ sao kê kể từ ngày giao dịch được cập nhật vào hệ thống quản lý thẻ của Ngân hàng cho đến ngày Quý khách thanh toán

     Số tiền thanh toán tối thiểu được tính bằng 8% của Dư nợ cuối kỳ đối với thẻ Mobifone Classic, Mobifone Titanium và 5% của Dư nợ cuối kỳ đối với 
các loại thẻ còn lại

     Biểu phí này chỉ bao gồm lãi suất, các phí chính của thẻ tín dụng và được thay đổi theo quy định VPBank từng thời kì. Để cập nhật đầy đủ thông tin 
về các loại phí thẻ, Quý Khách vui lòng truy cập www.vpbank.com.vn

Không thu phí

California
Centuryon
Signature

 Miễn phí thường niên năm tiếp theo
nếu đạt tổng chi tiêu năm hiện tại từ

60 triệu VND 90 triệu VND 120 triệu VND Không áp dụng


