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DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

STT Dịch vụ Mục phí 

Mức phí áp 
dụng cho KHCN 

thông thường 
(chưa bao gồm 

VAT) 

Đối tượng 
không chịu 
thuế giá trị 

gia tăng  
(X) 

1 Phát 
hành 
thẻ 

Phí phát hành lần đầu Miễn phí x 

Phí phát hành lại (do hỏng, mất)     

Visa Infinite/ Visa Private Banking/ Visa Premier  500.000 x 

Thẻ tín dụng quốc tế khác 100.000 x 

Phí phát hành nhanh     

Visa Infinite/ Visa Private Banking/ Visa Premier  Miễn phí x 

Thẻ TDQT khác 200.000 x 

Phí trả thẻ về địa chỉ (không áp dụng cho thẻ 
TPV) 

Miễn phí   

2 Quản lý 
thẻ 

Phí thường niên (*)   x 

Visa Private Banking(1) 30.000.000 x 

Thẻ phụ Visa Private Banking(2)  1.000.000 x 

Visa Premier Signature (1) 5.000.000-
15.000.000 (**) 

x 

Thẻ phụ Visa Premier Signature (2) 600.000 x 

Visa Infinite 30.000.000 x 

Thẻ phụ Visa Infinite (có đặc quyền) 30.000.000 x 

Thẻ phụ Visa Infinite (không có đặc quyền) 600.000 x 

Thẻ chính Visa Platinum/ Visa Cashback/Visa 
Premier/MasterCard Platinum 

1.000.000 x 

Thẻ phụ Visa Platinum/ Visa Cashback/Visa 
Premier/MasterCard Platinum 

600.000 x 

Thẻ chính MasterCard Vietravel Platinum 500.000 x 

Thẻ phụ MasterCard Vietravel Platinum 250.000 x 

Thẻ chính Visa Precious/Master card Vietravel 
Standard/Thẻ TPV( Visa, MC) 

300.000 x 
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Thẻ phụ Visa Precious/Master card Vietravel 
Standard/Thẻ TPV( Visa, MC) 

150.000 x 

Thẻ chính Visa Flexi 200.000 x 

Thẻ phụ Visa Flexi 100.000 x 

Thẻ chính Visa Flexi low fee 100.000-
200.000(***) 

x 

Thẻ phụ Visa Flexi low fee 100.000 x 

3 Giao 
dịch thẻ 

Phí rút tiền mặt tại ATM/POS     

- Visa Flexi low fee tại POS/ATM BIDV 0,1% số tiền ứng, 
tối thiểu 5.000 

VND 

x 

- Visa Flexi low fee tại POS/ATM trong nước 2% số tiền ứng, 
tối thiểu 25.000 

VNĐ 

x 

Thẻ khác  3% số tiền ứng,  
tối thiểu 50.000 

VND 

x 

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

1,1% số tiền giao 
dịch  

x 

Phí chuyển đổi ngoại tệ 1% số tiền giao 
dịch 

Tùy từng 
trường hợp 

4 Phạt 
chậm 
trả 

Phí (phạt) chậm thanh toán   x 

Visa Private Banking/ Visa Premier  Miễn phí x 

Visa Flexi low fee 4% số tiền chậm 
thanh toán, tối 
thiểu 100.000 

VND (tối đa 
trong 04 kỳ sao 

kê) 

x 

Thẻ khác  4% số tiền chậm 
thanh toán, tối 
thiểu 100.000 

VND 

x 

5 Xử lý 
yêu cầu 
khách 
hàng 

Phí thông báo thẻ mất cắp thất lạc qua Tổ 
chức thẻ 

200.000/lần   

Visa Infinite/ Visa Private Banking/ Visa Premier  Miễn phí   

Thẻ TDQT khác 200.000/lần   

Phí tại quầy/ lần     

Phí kích hoạt lại thẻ  
(Miễn phí đối với thẻ Visa Infinite/ Visa Private 
Banking/ Visa Premier) 

20.000/lần   
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Phí cấp lại PIN 
(Miễn phí đối với thẻ Visa Infinite/ Visa Private 
Banking/ Visa Premier) 

20.000/lần   

Phí ngừng sử dụng thẻ theo yêu cầu của KH 
(Miễn phí đối với thẻ Visa Infinite/ Visa Private 
Banking/ Visa Premier) 

100.000 VND/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) 

x 

Phí cấp hạn mức tín dụng tạm thời/thay đổi 
hạn mức tín dụng/thay đổi hình thức thế chấp 
(*) 

    

Visa Infinite/ Visa Private Banking/ Visa Premier  Miễn phí x 

Thẻ TDQT khác 50.000/lần x 

Phí xác nhận Hạn mức tín dụng thẻ     

Visa Infinite/ Visa Private Banking/ Visa Premier  Miễn phí   

Thẻ TDQT khác 100.000/lần   

Phí tra soát (trường hợp KH khiếu nại sai)     

Visa Infinite/ Visa Private Banking/ Visa Premier  Miễn phí   

Thẻ TDQT khác 80.000/lần   

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

    

Visa Infinite/ Visa Private Banking/ Visa Premier  Miễn phí   

Thẻ khác  50.000/lần   

Phí cấp bản sao chứng từ giao dịch     

Tại đại lý/Đơn vị chấp nhận thẻ của BIDV     

Visa Infinite/ Visa Private Banking/ Visa Premier  Miễn phí   

Thẻ khác  20.000/bản   

Tại đại lý/Đơn vị chấp nhận thẻ của ngân 
hàng khác 

    

Visa Infinite/ Visa Private Banking/ Visa Premier  Miễn phí   

Thẻ khác  80.000/bản   
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6 Trả góp Phí trả góp linh hoạt (Phí thu chủ thẻ khi đăng ký trả góp trực 
tiếp với BIDV). Phí được thu trên giá trị giao dịch chuyển đổi trả 
góp của KH tương ứng với các mức: 

  

3 tháng  1.99%   

6 tháng  2.99%   

9 tháng 3.99%   

12 tháng 4.99%   

7 Lãi suất 
(Mức lãi 
suất 
thấp hơn 
1% so 
với quy 
định đối 
với các 
thẻ tín 
dụng 
phát 
hành 
được 
bảo đảm 
100% 
bằng tài 
sản bảo 
đảm) 

Lãi suất     

Visa Infinite/Visa Private Banking/ Visa Premier 
/Visa Platinum/ Visa Cashback/Visa 
Premier/MasterCard Platinum/MasterCard 
Vietravel Platinum 

16,5% x 

Visa Precious/Master card Vietravel 
Standard/Visa Classic TPV/Master Card 
Standard TPV/Visa Flexi 

18% x 

Visa Flexi low fee  11,5% 

x 

 

(*) Mức doanh số thanh toán miễn phí thường niên (áp dụng chung cho thẻ thường và thẻ phụ) tính từ sau ngày 
thu phí thường niên của kì trước đến ngày thu phí thường niên của kì này: 150.000.000VND/năm trở lên với thẻ 
TNQT BIDV hạng Platinum và 50.000.000VNĐ/năm với thẻ Visa Precious/ Flexi/Mastercard Vietravel 
Standard. Không áp dụng với thẻ BIDV Infinite/Flexi low fee và thẻ Thu phí viên Visa/MasterCard. 
(**) Phí thường niên áp dụng cho KHCC hạng Premier Elite:  15,000,000VNĐ;  Premier:  5,000,000VNĐ 
(***) Phí thường niên áp dụng cho Khách hàng mua Bảo hiểm người vay vốn: 100.000/ Khách hàng không mua  
Bảo hiểm người vay vốn: 200.000 
(1) BIDV có chính sách miễn phí thường niên thẻ Visa Private Banking/ Visa Premier và thẻ phụ Visa Private 
Banking và thẻ phụ Visa Premier cho đối tượng thuộc phân khúc KHCC. Trường hợp KH ra khỏi phân đoạn 
nhưng vẫn có nhu cầu sử dụng thẻ, KH được sử dụng thẻ đến hết thời hạn thẻ và BIDV sẽ thu phí thường niên 
sản phẩm thẻ tương ứng của KH. 
(2) Các sản phẩm thẻ phụ Visa Private Banking và thẻ phụ Visa Premier không bao gồm đặc quyền. 
Mã phí CN827: 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). 
Mã phí CN828: Áp dụng với các giao dịch khác VND. 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 
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DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA 
 

STT Dịch vụ Mục phí 

Mức phí áp 
dụng cho KHCN 

thông thường 
(chưa bao gồm 

VAT) 

Đối tượng 
không chịu 
thuế giá trị 

gia tăng  
(X) 

1 Phát 
hành 
thẻ 

Phí phát hành lần đầu 50.000   

Phí phát hành lại (1) 50.000   

Phí trả thẻ về địa chỉ 20.000   

2 Quản lý 
thẻ 

Phí thường niên (2)   

Thẻ Liên kết sinh viên, Thẻ liên kết khác  30.000   

Thẻ BIDV Smart (Cho KH trả lương, vãng lai, 
Thẻ liên kết tài khoản ngoại tệ USD)  

60.000   

Thẻ từ khác 20.000-60.000 
theo từng loại thẻ 

tại Phụ lục phía 
dưới 

  

Thẻ phi vật lý Miễn phí   

3 Dịch vụ 
tại quầy 

Phí giao dịch tại quầy   

Phí kích hoạt lại thẻ/lần 20.000/lần   

Phí thay đổi tài khoản liên kết/lần 20.000/lần   

Phí cấp lại PIN/lần  Miễn phí   

Phí ngừng sử dụng thẻ theo yêu cầu của KH   

Thẻ Chip 
(Trong trường hợp khách hàng đề nghị đóng thẻ 
trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành). 

50.000/lần   

Thẻ từ  Miễn phí   

4 Giao 
dịch thẻ 

Phí giao dịch thẻ tại ATM BIDV   

Rút tiền mặt  1.000   

Chuyển khoản trong cùng hệ thống 0,05%/ST giao 
dịch, tối thiểu 

2.000 VNĐ/giao 
dịch, tối đa 

15.000 VNĐ/giao 
dịch 

  

Phí in hóa đơn 500   

Phí chuyển tiền NHANH liên ngân hàng 24/7 trên ATM BIDV    

Giao dịch từ 500.000 VND trở xuống 2.000   

Giao dịch từ 500.001 VND đến 2.000.000 VND 5.000   

Giao dịch từ 2.000.001 VND đến 10 triệu VND 7.000   

Giao dịch trên 10 triệu VND 0,02%/Số tiền 
giao dịch (Tối 
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thiểu: 10.000 
VND/giao dịch). 

Phí giao dịch thẻ tại ATM Ngoài hệ thống BIDV   

Phí rút tiền mặt tại NH trong nước  3.000   

Phí rút tiền mặt tại NH nước ngoài (3) 
(LAOVIET) 

40.000   

Chuyển khoản trong nội bộ BIDV/giao dịch tại 
ATM ngân hàng kết nối 

3.000   

Phí vấn tin tài khoản/In chứng từ vấn tin tài khoản    

Tại NH trong nước 500   

Tại NH nước ngoài 10.000   

Phí giao dịch thẻ tại POS của BIDV   

Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ Miễn phí   

Phí ứng, rút tiền mặt qua POS 1.000   

Phí thanh toán hàng hóa dịch vụ tại POS ngoài 
hệ thống BIDV 

Miễn phí   

Phí giao dịch thanh toán trực tuyến tại các 
Website chấp nhận thẻ ghi nợ nội địa BIDV 

Miễn phí   

 

(1): Miễn phí phát hành/phát hành lại đối với thẻ phi vật lý 
(2): Miễn phí thường niên trọn đời đối với thẻ phi vật lý; Miễn phí thường niên kỳ đầu đối với các thẻ vật lý 
phát hành mới qua hình thức online đến khi có thông báo khác. 
(3): Hiện tại có LaoVietBank 

 

PHỤ LỤC: PHÍ THƯỜNG NIÊN CÁC THẺ ĐÃ DỪNG PHÁT HÀNH MỚI 

 STT Sản phẩm thẻ Mức Phí ( VNĐ) 

 1 Thẻ BIDV Moving (KH trả lương) 30.000 

 2 Thẻ BIDV Moving (KH vãng lai) 20.000 

 3 Thẻ BIDV Etrans (KH vãng lai, KH trả lương) 30.000 

 4 Thẻ BIDV Harmony  60.000 

 5 Thẻ Liên kết sinh viên, liên kết khác (thẻ từ) 30.000 

 6 Thẻ đồng thương hiệu BIDV - Co.op Mart  50.000 

 7 Thẻ đồng thương hiệu BIDV – Lingo  30.000 

 8 Thẻ đồng thương hiệu BIDV-HIWAY  50.000 

 9 Thẻ đồng thương hiệu BIDV-SATRA  30.000 

 10 Thẻ liên kết tài khoản ngoại tệ USD (thẻ từ) 60.000 
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DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ  

STT Dịch vụ Mục phí 

Mức phí áp 
dụng cho KHCN 

thông thường 
(chưa bao gồm 

VAT) 

Đối tượng 
không chịu 
thuế giá trị 

gia tăng  
(X) 

1 Phát hành 
thẻ 

 

Thẻ ghi nợ quốc tế hạng chuẩn Ready 50.000   

Thẻ ghi nợ quốc tế Master Platinum Miễn phí   

Phí phát hành lại (do hỏng, mất) 50.000   

Phí phát hành nhanh 200.000   

Phí trả thẻ về địa chỉ 30.000   

2 Quản lý thẻ Phí thường niên (**)   

Thẻ chính ghi nợ quốc tế Master Platinum 200.000   

Thẻ phụ ghi nợ quốc tế Master Platinum 100.000   

Thẻ chính ghi nợ quốc tế khác 80.000   

Thẻ phụ ghi nợ quốc tế khác 50.000   

3 Xử lý yêu 
cầu khách 
hàng 

Phí thông báo thẻ mất cắp thất lạc qua tổ 
chức thẻ 

200.000   

Phí ngừng sử dụng thẻ theo yêu cầu của 
KH 

50.000   

Phí cấp bản sao chứng từ giao dịch   

Tại đại lý/Đơn vị chấp nhận thẻ của BIDV 20.000   

Tại đại lý/Đơn vị chấp nhận thẻ của ngân 
hàng khác 

80.000   

Phí xử lý yêu cầu của khách hàng tại 
quầy/ lần 

    

Phí kích hoạt lại thẻ 20.000   

Phí thay đổi tài khoản liên kết 20.000   

Phí cấp lại PIN Miễn phí   

Phí thay đổi hạn mức sử dụng  20.000   

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

2.000 
VND/trangTối 

thiểu: 20.000 
VND 

  

Phí tra soát (phí khiếu nại) 
trường hợp KH khiếu nại sai 

80.000   

4 Giao dịch thẻ Phí rút tiền mặt tại ATM/POS     

Tại ATM/POS của BIDV 2.000   

Tại ATM/POS NH trong nước 10.000   
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Tại ATM/POS NH nước ngoài 4% số tiền rút, tối 
thiểu 50.000 

VND 

  

Phí chuyển tiền tại ATM 0,05%/ST giao 
dịch, tối thiểu 

2.000 VNĐ/giao 
dịch, tối đa 

20.000 VNĐ/giao 
dịch 

  

Phí vấn tin số dư trên ATM/POS Miễn phí   

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

1,1% số tiền giao 
dịch  

  

Phí chuyển đổi ngoại tệ  1% số tiền giao 
dịch 

  

Phí in hóa đơn giao dịch trên ATM 
BIDV 

500   

Phí chuyển tiền NHANH liên ngân hàng 
24/7 trên ATM BIDV (5) 

    

Giao dịch từ 500.000 VND trở xuống 2.000   

Giao dịch từ 500.001 VND đến 2.000.000 
VND 

5.000   

Giao dịch từ 2.000.001 VND đến 10 triệu 
VND 

7.000   

Giao dịch trên 10 triệu VND 0,02%/Số tiền 
giao dịch (Tối 
thiểu: 10.000 

VND/giao dịch). 

  

 

(*) Hoàn phí rút tiền thẻ GNNĐ tại ATM BIDV đến hết 31/12/2022 (theo CV số 1789) hoặc theo thông báo của 
BIDV từng thời kỳ. 
(**) Mức doanh số thanh toán miễn phí thường niên (áp dụng chung cho thẻ thường và thẻ phụ) tính từ sau ngày 
thu phí thường niên của kì trước đến ngày thu phí thường niên của kì này: 90.000.000 VND/năm trở lên với thẻ 
BIDV Platinum Debit. Các sản phẩm thẻ khác không áp dụng chính sách này. 
Mã phí CN953: 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. 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% 
Mã phí CN954: Áp dụng với các giao dịch khác VND. 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. 
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THẺ NGÂN HÀNG KHÁC PHÁT HÀNH 

Giao dịch thẻ Mức phí ( VNĐ) 

Rút tiền bằng thẻ vật lý trên ATM BIDV   

Thẻ VISA phát hành tại Việt Nam Miễn phí 

Thẻ VISA phát hành tại nước ngoài 3% số tiền GD, tối thiểu 50.000 VND 

Thẻ MasterCard phát hành tại Việt Nam Miễn phí 

Thẻ MasterCard phát hành tại nước ngoài 3% số tiền GD, tối thiểu 50.000 VND 

NAPAS, LaovietBank /APN, UnionPay/DFS, 
JCB/NSPK 

Miễn phí 

Vấn tin số dư trên ATM BIDV   

Thẻ Visa, MasterCard, NAPAS, LaovietBank /APN, 
UnionPay/DFS, JCB/NSPK 

Miễn phí 

Vấn tin sao kê rút gọn trên ATM BIDV   

Thẻ NAPAS Miễn phí 

Chuyển khoản trên ATM BIDV   

Thẻ NAPAS Miễn phí 

Ứng rút tiền mặt trên POS BIDV   

Thẻ quốc tế VISA, MasterCard, JCB do ngân hàng khác 
phát hành 

3% số tiền giao dịch, tối thiểu 20.000 
VND (mức phí này chưa bao gồm phí do 

ngân hàng phát hành thẻ thu) 

 


