
 

 

BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CÁ NHÂN  

                                                                                  (TRỪ BIDV VISA INFINITE)                                                     Đơn vị tính: VND 

STT Loại phí 

Đối 

tượng 

không 

chịu thuế 

GTGT 

(x) 

Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) 

Hạng bạch kim Hạng vàng Hạng chuẩn 

Visa 

Platinum/Visa 

Premier/Visa 

Platinum 

Cashback 

MasterCard 

Platinum 

MasterCard 

Vietravel 

Platinum 

Visa 

Precious 
Visa Smile 

Visa 

Flexi 

Mastercard 

Vietravel 

Standard 

Visa 

Classic 

TPV 

MasterCard 

Standard 

TPV 

1 Phí phát hành thường  x Miễn phí 

2 Phí phát hành nhanh x 200.000/lần/thẻ 

3 Phí trả thẻ tại địa chỉ x Miễn phí 

4 Phí thường niên x  

4.1 
Phí thường niên thẻ chính 

x 1.000.000 500.000 300.000 
100.000/ 

200.000 (*) 
200.000 300.000 

300.00

0 
300.000 

4.2 
Phí thường niên thẻ phụ 

x 600.000 250.000 150.000 100.000 100.000 150.000 
150.00

0 
150.000 

 

Mức doanh số miễn phí thường 

niên (áp dụng chung cho thẻ 

chính và thẻ phụ) 

 
250.000.000 

 
170.000.000 

Không áp 

dụng 

75.000.000 

 

Không áp dụng 

 

5 

Phí chấm dứt sử dụng thẻ 

x 

50.000/lần 

(Trường hợp khách hàng được hưởng ưu đãi miễn phí thường niên năm đầu tiên, khi yêu cầu chấm dứt sử dụng thẻ trong vòng 12 

tháng kể từ ngày phát hành thẻ: Phí chấm dứt sử dụng thẻ bằng phí thường niên của loại thẻ được phát hành) 

6 Phí ứng tiền mặt tại ATM/ POS x  

6.1 
Phí ứng tiền mặt tại ATM/ POS 

BIDV  3% số tiền ứng, tối thiểu 50.000 VND 

0,1% số tiền 

ứng, tối thiểu 

5.000 VND 

3% số tiền ứng, tối 

thiểu 50.000 VND 
N/A 

6.2 
Phí ứng tiền mặt tại ATM/POS 

ngân hàng khác tại Việt Nam  3% số tiền ứng, tối thiểu 50.000 VND 

2% số tiền 

ứng, tối thiểu 

25.000 VND 

3% số tiền ứng, tối 

thiểu 50.000 VND 
N/A 

6.3 
Phí ứng tiền mặt tại ATM/POS 

ngân hàng khác tại nước ngoài 
x 3% số tiền ứng, tối thiểu 50.000 N/A 

7 
Phí xử lý giao dịch tại Đơn vị 

chấp nhận thẻ nước ngoài (**) 
x 1.1% số tiền giao dịch N/A 

8 
Phí chuyển đổi ngoại tệ (***) 

x 
1% số tiền giao dịch 

 
N/A 



STT Loại phí 

Đối 

tượng 

không 

chịu thuế 

GTGT 

(x) 

Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) 

Hạng bạch kim Hạng vàng Hạng chuẩn 

Visa 

Platinum/Visa 

Premier/Visa 

Platinum 

Cashback 

MasterCard 

Platinum 

MasterCard 

Vietravel 

Platinum 

Visa 

Precious 
Visa Smile 

Visa 

Flexi 

Mastercard 

Vietravel 

Standard 

Visa 

Classic 

TPV 

MasterCard 

Standard 

TPV 

9 

Phí (phạt) chậm thanh toán  

x 
4% số tiền chậm thanh toán, tối 

thiểu 100.000 

4% số tiền 

chậm thanh 

toán, tối 

thiểu 

200.000 

4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 

100.000 

(Thẻ Visa Smile thu tối đa 

trong 04 kỳ sao kê) 

4% số tiền 

chậm thanh 

toán, tối 

thiểu 

200.000 

4% số tiền chậm thanh 

toán, tối thiểu 100.000 

10 
Phí cấp hạn mức tín dụng tạm 

thời  
x 50.000/lần 

11 Phí thay đổi hạn mức tín dụng  x 30.000/lần 

12 
Phí thay đổi hình thức thế chấp 

(hình thức đảm bảo sử dụng thẻ)  
x 30.000/lần 

13 
Phí phát hành lại thẻ (phí thay 

thế thẻ)  
 100.000 50.000 100.000 50.000 

14 Phí cấp lại PIN   30.000 

15 
Phí thông báo thẻ mất cắp, thất 

lạc 

 
 

15.1 

Phí thông báo thẻ mất cắp, thất 

lạc khi khách hàng thông báo 

với BIDV  

 

Miễn phí 

15.2 

Phí thông báo thẻ mất cắp, thất 

lạc khi khách hàng thông báo 

với tổ chức thẻ 

 

300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000 200.000 

16 
Phí cấp sao kê chi tiết tài khoản 

theo yêu cầu chủ thẻ  

 2.000/trang; 

Tối thiểu 2.000 
50.000 

17 
Phí cấp bản sao chứng từ giao 

dịch  

 
 

17.1 

Phí cấp bản sao chứng từ giao 

dịch tại đại lý/ Đơn vị chấp 

nhận thẻ của BIDV 

 

10.000/bản 
20.000/bản 

 

17.2 

Phí cấp bản sao chứng từ giao 

dịch tại đại lý/ Đơn vị chấp 

nhận thẻ của ngân hàng khác 

 

30.000/bản 80.000/bản N/A 

18 Phí xác nhận hạn mức tín dụng  100.000/lần 

19 
Phí tra soát (phí khiếu nại) -

Trường hợp khách hàng khiếu 

 
80.000/giao dịch 



STT Loại phí 

Đối 

tượng 

không 

chịu thuế 

GTGT 

(x) 

Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) 

Hạng bạch kim Hạng vàng Hạng chuẩn 

Visa 

Platinum/Visa 

Premier/Visa 

Platinum 

Cashback 

MasterCard 

Platinum 

MasterCard 

Vietravel 

Platinum 

Visa 

Precious 
Visa Smile 

Visa 

Flexi 

Mastercard 

Vietravel 

Standard 

Visa 

Classic 

TPV 

MasterCard 

Standard 

TPV 

nại sai. 

20 Lãi suất x Theo thông báo của ngân hàng từng thời kỳ 

Chú thích: Biểu phí áp dụng từ 20/04/2020 

(*)Mức phí 100.000 VNĐ áp dụng cho Chủ thẻ có mua bảo hiểm người vay vốn, mức phí 200.000VNĐ áp dụng cho Chủ thẻ không mua bảo hiểm người 

vay vốn 

(**)Áp dụng với các giao dịch được thực hiện tại các đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin ngân hàng thanh toán gửi về cho 

BIDV)  

(***) Áp dụng với các giao dịch khác VND  

 

 


