BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CB CONNECT 24
Áp dụng cho loại thẻ triển khai Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa

I. Phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa
LOẠI PHÍ

STT

MỨC PHÍ

1

Phí phát hành lần đầu

1.1

Thẻ CB Connect 24 (thẻ chính, thẻ phụ)

50.000 VNĐ/Thẻ

1.2

Phí phát hành nhanh

50.000 VNĐ/Thẻ

2

Phí thường niên

3

Phí thay thế đổi thẻ (Theo yêu cầu của chủ thẻ)

4

Phí cấp lại PIN

5

Phí thay đổi tài khoản liên kết

Miễn phí

6

Phí khóa/mở thẻ

Miễn phí

7

Phí thông báo thẻ bị mất cắp/thất lạc

Miễn phí

8

Phí trả thẻ bị giữ tại ATM của CB

Miễn phí

9

Phí trả thẻ bị giữ tại ATM của hệ thống NAPAS

10

Phí giao dịch tại máy ATM

10.1

Phí giao dịch tại ATM VCB

Miễn phí
50.000 VNĐ/Thẻ
10.000 VNĐ/Lần/Thẻ

Tùy mức phí của từng ngân hàng thành viên NAPAS

10.1.1

Rút tiền mặt

1.100 VNĐ/giao dịch

10.1.2

Chuyển khoản nội bộ CB

3.300 VNĐ/giao dịch

10.1.3

Vấn tin tài khoản

550 VNĐ/giao dịch

10.1.4

In sao kê/In chứng từ vấn tin

550 VNĐ/giao dịch

10.2

Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống VCB

10.2.1

Rút tiền mặt

10.2.2

Vấn tin tài khoản

550 VNĐ/giao dịch

10.2.3

In sao kê/In chứng từ vấn tin

550 VNĐ/giao dịch

10.2.4

Chuyển khoản nội bộ CB

3.850 VNĐ/giao dịch

10.2.5

Đổi PIN

1.100 VNĐ/giao dịch

11

2.970 VNĐ/giao dịch

Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ

11.1

Giao dịch giá trị từ 2.000.000VNĐ trở xuống

3.300 VNĐ/giao dịch

11.2

Giao dịch giá trị lớn hơn 2.000.000VNĐ và dưới
10.000.000VNĐ

5.500 VNĐ/giao dịch

11.3

Giao dịch giá trị từ 10.000.000VNĐ trở lên

12

Phí đòi bồi hoàn (khi khách hàng yêu cầu sai)

13

Phí thanh toán/hủy giao dịch tại máy POS

14

Phí xử lý khiếu nại (khi khách hàng khiếu nại sai)

15

Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch

0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 7.700VNĐ)
30.000 VNĐ/hóa đơn
Miễn phí
30.000 VNĐ/giao dịch

15.1

Tại ĐVCNT của CB

10.000 VNĐ/hóa đơn

15.2

Tại ĐVCNT không thuộc CB

30.000 VNĐ/hóa đơn
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II. Chương trình ưu đãi phí áp dụng cho loại thẻ triển khai Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa từ ngày
01/04/2021 đến hết ngày 31/12/2021
LOẠI PHÍ

STT
1

MỨC PHÍ

Phí phát hành lần đầu

1.1

Thẻ CB Connect 24 (thẻ chính, thẻ phụ)

Miễn phí

1.2

Phí phát hành nhanh

Miễn phí

10

Phí giao dịch tại máy ATM

10.1

Phí giao dịch tại ATM VCB

10.1.1

Rút tiền mặt

Miễn phí

10.1.2

Chuyển khoản nội bộ CB

Miễn phí

10.1.3

Vấn tin tài khoản

Miễn phí

10.1.4

In sao kê/In chứng từ vấn tin

Miễn phí

10.2.5

Đổi PIN ngoài hệ thống VCB

Miễn phí

Phí các giao dịch khác: thực hiện theo biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ hiện hành tại mục I
Lưu ý:
- Các mức phí trên đã bao gồm thuế GTGT.
- Biểu phí này không bao gồm phí do các Ngân hàng/Tổ chức khác quy định (nếu có) khi khách hàng sử dụng dịch
vụ tại hệ thông của các Ngân hàng hoặc Tổ chức khác.
- Ngân hàng có quyền thay đổi Biểu phí này trong từng thời kỳ và sẽ thông báo các thay đổi về phí 07 ngày trước
khi áp dụng, thông qua trang thông tin điện tử chính thức của CB (website: www.cbbank.vn)
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BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CB CONNECT 24

Áp dụng cho loại thẻ từ chưa triển khai Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
LOẠI PHÍ

STT

MỨC PHÍ

1

Phí phát hành lần đầu

1.1

Thẻ CB Connect 24 (thẻ chính, thẻ phụ)

1.2

Phí phát hành nhanh

2

Phí thường niên

3

Phí thay thế đổi thẻ (Theo yêu cầu của chủ thẻ)

4

Phí cấp lại PIN

5

Phí thay đổi tài khoản liên kết

Miễn phí

6

Phí khóa/mở thẻ

Miễn phí

7

Phí thông báo thẻ bị mất cắp/thất lạc

Miễn phí

8

Phí trả thẻ bị giữ tại ATM của CB

Miễn phí

9

Phí trả thẻ bị giữ tại ATM của hệ thống NAPAS

10

Phí giao dịch tại máy ATM

10.1

Phí giao dịch tại ATM VCB

50.000 VNĐ/Thẻ
Không áp dụng
Miễn phí
50.000 VNĐ/Thẻ
10.000 VNĐ/Lần/Thẻ

Tùy mức phí của từng ngân hàng thành viên NAPAS

10.1.1

Rút tiền mặt

Miễn phí

10.1.2

Chuyển khoản nội bộ CB

Miễn phí

10.1.3

Vấn tin tài khoản

Miễn phí

10.1.4

In sao kê/In chứng từ vấn tin

Miễn phí

10.2

Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống VCB

10.2.1

Rút tiền mặt

10.2.2

Vấn tin tài khoản

550 VNĐ/giao dịch

10.2.3

In sao kê/In chứng từ vấn tin

550 VNĐ/giao dịch

10.2.4

Chuyển khoản nội bộ CB

3.850 VNĐ/giao dịch

11

Phí đòi bồi hoàn (khi khách hàng yêu cầu sai)

30.000 VNĐ/hóa đơn

12

Phí thanh toán/hủy giao dịch tại máy POS

13

Phí xử lý khiếu nại (khi khách hàng khiếu nại sai)

30.000 VNĐ/hóa đơn

14

Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch tại
ĐVCNT không thuộc CB

30.000 VNĐ/hóa đơn

2.970 VNĐ/giao dịch

Miễn phí

Lưu ý:
- Các mức phí trên đã bao gồm thuế GTGT.
- Biểu phí này không bao gồm phí do các Ngân hàng/Tổ chức khác quy định (nếu có) khi khách hàng sử dụng dịch
vụ tại hệ thông của các Ngân hàng hoặc Tổ chức khác.
- Ngân hàng có quyền thay đổi Biểu phí này trong từng thời kỳ và sẽ thông báo các thay đổi về phí 07 ngày trước
khi áp dụng, thông qua trang thông tin điện tử chính thức của CB (website: www.cbbank.vn)

www.cbbank.vn

