
BIỂU PHÍ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU
VIETCOMBANK – AEON

Lưu ý:
• Các mức phí trên đã bao gồm thuế GTGT.
• Biểu phí này có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2015.
• Phí đòi bồi hoàn: VCB sẽ không thu phí nếu Chủ thẻ yêu cầu đòi bồi hoàn đúng.
• Tỷ giá quy đổi: Là tỷ giá quy đổi của VCB tại thời điểm giao dịch được cập nhật vào hệ thống của Ngân hàng.
• 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 thống của các Ngân hàng hoặc Tổ chức tài chính khác.
• Biểu phí này có thể được thay đổi theo thông báo của VCB trên trang thông tin điện tử chính thức của VCB 

(website: www.vietcombank.com.vn) hoặc qua các kênh giao dịch của VCB.

STT LOẠI PHÍ MỨC PHÍ

1 Phí phát hành lần đầu Miễn phí

2 Phí phát hành lại/thay thế/đổi Thẻ (theo 
yêu cầu của Chủ Thẻ 50.000 VNĐ/lần/Thẻ

3 Phí duy trì tài khoản Thẻ Chưa thu phí

4 Phí cấp lại PIN 10.000 VNĐ/lần/Thẻ

5 Phí đòi bồi hoàn 50.000 VNĐ/giao dịch

6
Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch:
• Tại ĐVCNT của Vietcombank
• Tại ĐVCNT không thuộc Vietcombank

• 10.000VNĐ/hóa đơn
• 50.000VNĐ/hóa đơn

7

Phí giao dịch tại ATM trong hệ thống 
Vietcombank:
• Rút tiền mặt 
• Chuyển khoản
• Truy vấn số dư, in sao kê 

• 1.100 VNĐ/giao dịch
• 3.300 VNĐ/giao dịch
• Chưa thu phí 

8

Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống 
Vietcombank:
• Rút tiền mặt 
• Chuyển khoản
• Vấn tin tài khoản
• In sao kê tài khoản/ In chứng từ vấn tin 

tài khoản 

• 3.300 VNĐ/giao dịch
• 5.500 VNĐ/giao dịch
• 550 VNĐ/giao dịch
• 550 VNĐ/giao dịch

9 Phí chuyển tiền qua Thẻ trên Internet 
Banking/ATM 11.000 VNĐ/giao dịch

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn dịch vụ của Vietcombank!



TABLE OF CHARGES FOR VIETCOMBANK – AEON COBRANDED CARD 
ISSUANCE AND USAGE

No FEES AMOUNT

1 Card issuance Waived

2 Charge for Card replacement/ re-issuance 
(at the Cardmember’s request) VND 50.000 per Card 

3 Monthly fee Not yet charged

4 PIN renewal VND 10.000/Card/request

5 Chargeback fee VND 50.000/disputed transaction

6
Transaction invoice request:
• At Merchants of Vietcombank
• At Merchants of other banks

• VND 10.000/invoice
• VND 50.000/invoice

7

Transaction at ATMs of Vietcombank:
• Cash withdrawal
• Account transfer
• Account balance inquiry, Statement 

inquiry

• VND 1.100/transaction
• VND 3.300/transaction
• Not yet charged

8

Transaction at ATMs of other bank:
• Cash withdrawal
• Account transfer
• Account balance inquiry, Statement 

inquiry

• VND 3.300/transaction
• VND 5.500/transaction
• VND 550/transaction

9
Interbank Remittance via Cards 
through ATMs and Internet Banking of 
Vietcombank

VND 11.000/transaction

Notice:
•  Above – mentioned charges have included VAT;
•  This Table of Charges is effective from 28th January, 2015.
•  Chargeback fee: This fee will be refunded by Vietcombank under customer’s reasonable claim;
•  Exchange rate is applied according to the stipulation by the International Card Organizations or Vietcombank 

at the time of recording transactions into Vietcombank’s system.
•  This Table of Charges does not include fees charged by other Banks/Organizations (if any);
•  This Table of Charges is subject to change from time to time by Vietcombank and published in the Vietcom-

bank official website (www.vietcombank.com.vn) or available at Vietcombank’s branches;

Thank you for your interest in our services


