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GIAO DỊCH VND

I Phí phát hành thẻ 

1 Phí phát hành thẻ Platinum và các loại thẻ khác Miễn phí

2 Phí phát hành thẻ Hạng Chuẩn (Ready, Young+) 45.000 VND/thẻ (1)

3 Phí phát hành nhanh 200.000 VND/thẻ

4 Phí trả thẻ về địa chỉ 30.000 VND/lần

II Phí quản lý thẻ

1.1 Phí thường niên thẻ chính thẻ GNQT Master Platinum

200.000/thẻ

1.2 Phí thường niên thẻ phụ thẻ GNQT Master Platinum 100.000/thẻ

1.3 Phí thường niên thẻ chính (thẻ GNQT khác) 80.000/thẻ

1.4 Phí thường niên thẻ phụ (thẻ GNQT khác)
 50.000/thẻ 

1.5
Mức doanh số thanh toán miễn phí thường niên (áp dụng 

chung cho thẻ chính và thẻ phụ)

90.000.000VND trở lên đối với thẻ BIDV Platinum Debit và 

15.000.000VND đối với các thẻ còn lại. 

Không áp dụng chính sách miễn phí thường niên theo Doanh số 

đối với thẻ BIDV Ready và BIDV Young Plus

2 Phí phát hành lại thẻ (phí thay thế thẻ) 50.000 VND/thẻ

3 Phí cấp lại PIN 20.000 VND/thẻ

4 Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc 

4.1
Phí thông báo thẻ mất cắp thất lạc khi khách hàng thông 

báo qua BIDV
Miễn phí

4.2
Phí thông báo thẻ mất cắp thất lạc khi khách hàng thông 

báo qua MasterCard
200.000 VND/thẻ

5 Phí kích hoạt sử dụng lại thẻ 10.000 VND/thẻ

6 Phí cấp sao kê chi tiết tài khoản theo yêu cầu chủ thẻ 

2.000 VND/trang

Tối thiểu: 20.000 VND

7 Phí cấp bản sao chứng từ giao dịch 

7.1
Phí cấp bản sao chứng từ giao dịch tại đại lý/Đơn vị chấp 

nhận thẻ của BIDV
10.000 VND/lần

7.2
Phí cấp bản sao chứng từ giao dịch tại đại lý/Đơn vị chấp 

nhận thẻ của ngân hàng khác 
50.000 VND/lần

8 Phí thay đổi hạn mức sử dụng 30.000 VND/lần

9 Phí tra soát (phí khiếu nại) 80.000 VND/giao dịch

10 Phí chấm dứt sử dụng thẻ 30.000 VND/lần

III Phí giao dịch

1 Phí rút tiền mặt tại ATM/POS 

1.1
Thẻ Platinum và các loại thẻ khác rút tiền trên ATM/POS 

BIDV
1.000 VND/giao dịch

1.2 Thẻ Ready và Young+ rút tiền trên ATM/POS BIDV 2.000 VND/giao dịch

1.3 ATM/POS trong nước 10.000 VND/giao dịch

1.4 ATM/POS nước ngoài 4% số tiền rút, tối thiểu 50.000 VND

2 Phí chuyển khoản trên ATM

0,05% số tiền chuyển

Tối thiểu 2.000 VND,

tối đa 20.000 VND

3 Phí vấn tin số dư trên ATM/POS

3.1 ATM/POS BIDV Miễn phí

3.2 ATM/POS trong nước Miễn phí
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3.3 ATM/POS nước ngoài Miễn phí

4 Phí sao kê rút gọn trên ATM Miễn phí

5
Phí xử lý giao dịch tại đơn vị chấp nhận thẻ nước ngoài 

(*)
1,1% số tiền giao dịch (2)

6 Phí chuyển đổi ngoại tệ (**)

1% số tiền giao dịch

(3)

7 Phí in hóa đơn giao dịch trên ATM BIDV 500 VND/lần

8 Phí chuyển tiền NHANH liên ngân hàng 24/7

8.1 Giao dịch từ 500.000 VND trở xuống 2.000 VND/giao dịch

8.2 Giao dịch từ 500.001 VND đến 2.000.000 VND 5.000 VND/giao dịch

8.3 Giao dịch từ 2.000.001 VND đến 10 triệu VND 7.000 VND/giao dịch

8.4 Giao dịch trên 10 triệu VND 0,02%/Số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VND/giao dịch

(*): 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

(1) Phí phát hành thẻ: Chi nhánh thu thủ công tại menu 8300, chương trình BDS (remark Thu phi PHT GNQT).

(2) Phí xử lý giao dịch tại đơn vị chấp nhận thẻ nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 0%.

(3) Phí chuyển đổi ngoại tệ: thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% với giao dịch thực hiện tại Việt Nam và thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0% 

với giao dịch thực hiện tại nước ngoài.

- BIDV áp dụng chính sách miễn phí thường niên năm đầu tiên đối với Thẻ BIDV Vietravel debit, thẻ BIDV Premier.


