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

Lãi suất tháng(thay đổi theo từng thời kỳ) 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 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 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 

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 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 6% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 80.000 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 nhận chuyển khoản từ nước ngoài, quy đổi VND, báo có 

vào thẻ 

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 

TBGD* 

50.000 

Ghi chú::  

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

 


