
 

 

BIỂU PHÍ, LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ TPBANK 

STT Khoản mục Mức phí Mức phí tối thiểu 

1 Phí phát hành    

Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa - 

Hạng Chuẩn/Vàng 

Thẻ chính Miễn phí  

Thẻ phụ Miễn phí  

2 Phí thường niên     

 

Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa – 

Hạng Chuẩn/Vàng 

Thẻ chính Thẻ hạng Chuẩn: 288,000 VND  

Thẻ hạng Vàng: 495,000 VND  

Thẻ phụ Thẻ hạng Chuẩn: 220,000 VND  

Thẻ hạng Vàng: 288,000 VND  

3 Phí phát hành lại thẻ (cong, gãy, thất lạc  …) 110,000 VND  

4 Phí phát hành lại PIN/ePIN  

 Yêu cầu qua kênh eBank Miễn phí  

 Yêu cầu qua kênh khác 33,000  

5 Phí quản lý áp dụng cho giao dịch bằng ngoại tệ (tính theo tỷ giá của tổ 

chức thanh toán thẻ quốc tế tại thời điểm giao dịch)  

1.8 % / giá trị giao dịch  

6 Phí chậm thanh toán 4.4% / số tiền chậm thanh toán 110,000 VND 

7 Phí rút tiền mặt tại ATM 4.4% / giá trị giao dịch 110,000 VND 

8 Phí cung cấp bản sao hóa đơn 

 Tại ĐVCNT của Ngân hàng 55,000 VND  

 Tại ĐVCNT của ngân hàng khác 88,000 VND  

9 Phí gửi sao kê hàng tháng qua email Miễn phí  



 

 

10 Phí khiếu nại sai 220,000 VND   

11 Phí cấp lại bản sao sao kê 55,000 VND   

12 Phí yêu cầu xác nhận thông tin chủ thẻ 55,000 VND   

13 Phí thay đổi hạn mức thẻ tín dụng  110,000 VND   

14 Phí tăng hạn mức tín dụng thẻ tạm thời 110,000VND  

15 Phí tất toán thẻ tín dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở (áp dụng Thẻ 

chính và Thẻ phụ) 

220,000 VND  

16 Phí Chuyển đổi hạn mức từ thẻ tín dụng 3.59% / số tiền chuyển đổi 220,000 VND 

17 Phí hoàn hạn mức Chuyển đổi hạn mức từ thẻ tín dụng Miễn phí  

18 Phí chuyển đổi loại thẻ hoặc hạng thẻ 

 Thẻ chính 330,000 VND  

 Thẻ phụ 165,000 VND  

19 Phí chuyển đổi giao dịch trả góp 3.99% / giá trị giao dịch trả góp 110,000 VND 

20 Phí hủy bỏ giao dịch trả góp 2% / giá trị giao dịch trả góp còn lại 110,000 VND 

21 Phí sử dụng vượt hạn mức tín dụng 110,000 VND  

22 Phí rút tiền thừa từ thẻ tín dụng 3.59% / giá trị giao dịch 110,000 VND 

23 Phí quản lý giao dịch bằng VND tại các ĐVCNT nước ngoài 1.1% /giá trị giao dịch 11,000 VND 

24 Phí xử lý các giao dịch quốc tế đặc biệt 5.500 VND/ giao dịch  

25 Phạt vi phạm quy định giao dịch thẻ 1%/ Tổng các giao dịch vi phạm phát 

sinh trong kỳ 
100,000 VND 

26 Lãi suất  

Thẻ tín dụng quốc tế TPBank Visa Hạng chuẩn 27.0%/năm  

Hạng vàng 25.3%/năm  
 

Chi tiết xem tại: https://tpb.vn.  

Biểu phí, lãi suất có thể thay đổi tùy theo chính sách TPBank ban hành từng thời kỳ. 

https://tpb.vn/


 

 

Biểu phí đã bao gồm VAT. Các loại phí không thu VAT bao gồm: Phí phát hành, Phí thường niên, Phí chậm thanh toán, Phí chuyển đổi hạn mức từ thẻ tín dụng, Phí 

thay đổi hạn mức thẻ tín dụng, Phí tăng hạn mức tín dụng thẻ tạm thời. 

Phí tất toán thẻ tín dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở (áp dụng với thẻ chính và thẻ phụ): là khoản phí Chủ thẻ phải trả khi đề nghị TPBank 

chấm dứt sử dụng thẻ Chính hoặc thẻ Phụ trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở, tính từ ngày mở thẻ ghi nhận trên hệ thống thẻ của TPBank đến 

hết ngày TPBank tiếp nhận đề nghị đóng / tất toán thẻ của Chủ thẻ. Không áp dụng với trường hợp thẻ phụ được yêu cầu chấm dứt sử dụng cùng 

thời điểm với yêu cầu chấm dứt sử dụng thẻ Chính. 


