BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ TECHCOMBANK VISA DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Stt
1

Loại phí
Phí phát hành thẻ lần đầu (VND/ thẻ)

Mức phí (chưa VAT)
200.000VND/ thẻ

Ghi chú
Miễn phí đối với các thẻ phát hành lần đầu trong giai
đoạn 06/04/2020 – 31/03/2021

Miễn phí

Áp dụng cho các trường hợp phát hành thẻ thay thế
cho thẻ cũ sắp/ đã hết hạn trong vòng 5 tháng (2
tháng trước và 3 tháng sau ngày hết hạn thẻ cũ)
Không áp dụng trong các trường hợp thỏa mãn điều
kiện nêu tại 2.1
Thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ
Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho khách hàng
tham gia chương trình Business One

Phí phát hành lại thẻ

2

2.1

Thẻ hết hạn

200.000VND/ lần/ thẻ

3

Thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv....) (VND/
lần/ thẻ)
Phí thường niên

4
5
6

Phí cấp lại PIN (VND/ lần/ thẻ)
Phí gửi sao kê qua email
Phí giao dịch ngoại tệ (VND/ giao dịch)

30.000 VND/ lần/ thẻ
Miễn phí
2.68 %* số tiền giao dịch

2.2

7

8

Phí rút tiền
Phí rút tiền tại ATM của Techcombank (VND/ giao dịch)
7.1
7.2
Phí rút tiền tại ATM của ngân hàng khác tại Việt Nam
(VND/ giao dịch)
Phí rút tiền tại nước ngoài (VND/ giao dịch)
7.3
Phí thay đổi hạn mức (VND/ lần/ thẻ)

200.000 VND/ năm/ thẻ

Áp dụng cho các giao dịch thanh toán khác VND và
các giao dịch rút tiền tại nước ngoài

Miễn phí
10.000 VND/ giao dịch
4% * số tiền giao dịch,
tối thiểu 50.000 VND
30.000 VND/ lần/ thẻ

Phí này chưa bao gồm phí giao dịch ngoại tệ
Miễn phí đối với các thẻ phát hành lần đầu trong giai
đoạn 06/04/2020 – 31/03/2021

