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PHỤ LỤC 05: BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1075/2021/QĐ-TPB.RB ngày 22 tháng 06 năm 2021  

của Tổng Giám đốc) 
 

STT Khoản mục Mức phí (chưa bao gồm VAT) 

1 Phí phát hành thẻ lần đầu 

 Thẻ ATM không in ảnh: 50.000 VND 

 Thẻ ATM có in ảnh: 100.000 VND 

 Thẻ ATM không in ảnh (phát hành nhanh trong vòng 

2 ngày làm việc): 100.000 VND 

 Thẻ ATM có in ảnh (phát hành nhanh trong vòng 2 

ngày làm việc): 150.000 VND 

 Thẻ Đồng thương hiệu MobiFone – TPBank: Miễn phí 

2 
Phí phát hành lại (Do cong, gẫy, 

thất lạc) 

 Thẻ ATM không in ảnh: 50.000 VND 

 Thẻ ATM có in ảnh: 100.000 VND 

 Thẻ Đồng thương hiệu  

MobiFone – TPBank: 50.000 VND 

3 

Phí gia hạn thẻ hết hạn (Thời điểm 

đề nghị gia hạn trong vòng 30 

ngày tính đến ngày hết hạn thẻ) 

Miễn phí 

4 

Phí phát hành lại thẻ Đồng thương 

hiệu MobiFone – TPBank (nếu 

Khách hàng yêu cầu phát hành lại 

thẻ do thay đổi hạng Hội viên 

và/hoặc thay đổi ngày hiệu lực Hội 

viên Kết Nối Dài Lâu hoặc khách 

hàng chuyển sang loại thẻ ghi nợ 

nội địa khác) 

20.000 VND 

5 Phí thay đổi hạng thẻ Miễn phí 

6 Phí thường niên  

 Thẻ ATM 50.000 VND/năm 

 
Thẻ Đồng thương hiệu MobiFone – 

TPBank 

Thẻ chính: Miễn phí 

Thẻ phụ: Miễn phí 

7 Phí cấp lại PIN 30.000 VND 

8 Phí mở khóa thẻ Miễn phí 
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STT Khoản mục Mức phí (chưa bao gồm VAT) 

9 Phí rút tiền mặt tại ATM   Miễn phí  

10 Phí in sao kê tài khoản tại ATM 500 VND 

11 Phí vấn tin tài khoản tại ATM   

  
 ATM của TPBank Miễn phí 

 ATM của Ngân hàng khác 500 VND 

12 
Phí chuyển khoản, thanh toán hóa 

đơn tại ATM 
Miễn phí 

13 
Phí thanh toán tại các đơn vị chấp 

nhận thẻ 
Miễn phí 

14 
Phí tra soát, khiếu nại giao dịch 

thẻ ATM 
Miễn phí 

15 Phí chuyển thẻ qua bưu điện  30.000 VND 

16 

 
Phí sử dụng hạn mức rút tiền cao 50.000 VND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


