BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA OCEANBANK
ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

STT

MỨC PHÍ ÁP DỤNG
(Chưa bao gồm VAT)

NỘI DUNG

MỨC/TỶ LỆ PHÍ
1
1.1

Phí phát hành Thẻ
Phí phát hành thẻ lần đầu

a

Thẻ Visa hạng chuẩn

70.000 VND/Thẻ

b

Thẻ Visa hạng vàng

100.000 VND/Thẻ

Phí phát hành lại/đổi hạng thẻ (giữ
nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu
lực)

50.000 VND/Thẻ

1.2
2
2.1

Phí thường niên
Thẻ Visa hạng chuẩn

a

Thẻ chính

b

Thẻ phụ

2.2

199.000 VND/Thẻ/năm
99.000 VND/Thẻ/năm

Thẻ Visa hạng vàng

a

Thẻ chính

299.000 VND/Thẻ/năm

b

Thẻ phụ

199.000 VND/Thẻ/năm

3

Phí thay đổi hình thức đảm bảo phát
hành thẻ

50.000 VND/lần

4

Phí thay đổi hạn mức tín dụng

50.000 VND/lần

5

Phạt chậm trả

6

Phí thay đổi thông tin chủ thẻ

Miễn phí

7

Phí chấm dứt sử dụng thẻ

Miễn phí

8

Phí khóa thẻ bị mất cắp/thất lạc

Miễn phí

9

Phí mở khóa thẻ

10
11
12
13
14
15

TỐI THIỂU

Phí mở khóa thẻ và cấp lại PIN
Phí cấp lại PIN
Phí tra soát, khiếu nại (nếu chủ thẻ tra
soát, khiếu nại không đúng)
Chuyển đổi ngoại tệ (khi giao dịch bằng
ngoại tệ)
Gửi sao kê thẻ tín dụng định kỳ bằng
bưu điện đến nơi KH yêu cầu
Gửi cấp lại bản sao kê thẻ tín dụng bằng
bưu điện đến nơi KH yêu cầu
Phí giao dịch tại ATM

4% giá trị thanh toán tối
50.000 VND
thiểu chưa thanh toán

20.000 VND
40.000 VND/lần
100.000 VND/lần
2,5% giá trị giao dịch
20.000 VND/lần + Phí
chuyển phát
50.000 VND/lần + phí
chuyển phát

TỐI ĐA

STT
15.1

MỨC PHÍ ÁP DỤNG
(Chưa bao gồm VAT)

NỘI DUNG

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

30.000 VND/
giao dịch

Giao dịch tại ATM OceanBank

a

Giao dịch rút tiền

2% Số tiền giao dịch

b

Giao dịch vấn tin, sao kê

1.000 VND/giao dịch

15.2

TỐI ĐA

Giao dịch tại ATM Ngân hàng khác

a

Giao dịch rút tiền

b

Giao dịch vấn tin, sao kê

3%/Số tiền giao dịch

50.000 VND/
giao dịch

10.000 VND/giao dịch

*** Áp dụng mức phí thường niên 0 đồng trong năm sử dụng tiếp theo dành cho thẻ
chính VISA Credit của OceanBank được kích hoạt thành công trước ngày 16/4/2020
Thời gian áp dụng: từ ngày 01/6/2020 đến ngày 15/4/2021
Lưu ý:

- Biểu phí dịch vụ chỉ quy định về mức phí sản phẩm dịch vụ, việc cung ứng sản
phẩm dịch vụ cho khách hàng phải dựa trên cơ sở quy định pháp luật và quy định, quy
trình nội bộ của OceanBank trong từng thời kỳ.
- Các mức phí trong Biểu phí dịch vụ được áp dụng đối với các trường hợp
cung cấp dịch vụ thông thường.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
thực hiện cung cấp dịch vụ. Trân trọng cảm ơn!

