BIỂU PHÍ LÃI SUẤT VÀ PHÍ THẺ TÍN DỤNG
CREDIT CARD FEES AND CHARGES
Biểu phí này có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2015 ( Effective date 02/4/2015)

Phí thường niên - Annual fee
-Thẻ chính (Primary card)
- Thẻ phụ ( Supplementary card)
Lãi suất cho vay
Interest rate

500.000 VND/năm ( VND 500.000 per year)
250.000 VND/năm (VND 250.000 per year)
25,8%/năm
25,8% per year

Phí rút tiền mặt
Cash withdrawal fee
Phí sử dụng vượt hạn mức tín dụng
Over credit limit fee

4% số tiền giao dịch, tối thiểu 60.000VND
4% of cash withdrawal amount, minimum VND 60.000
0,075%/ngày, tối thiểu 20.000 VND
0.075% per day, minimun VND 20.000

Phí thay thế thẻ
Card replacement fee
Phí thất lạc thẻ
Lost card fee

3,95% số tiền chậm thanh toán của số tiền phải thanh toán tối thiểu,
tối thiểu 50.000 VND
3.95% of unpaid minimum repayment, minimum VND 50.000
50.000 VND/thẻ
VND 50.000 per card
300.000 VND/thẻ
VND 300.000 per card

Phí đặt hàng, dịch vụ qua thư, điện thoại
Mail order/Telephone oder(MO/TO) fee

0,15% số tiền giao dịch, tối thiểu 20.000 VND + Phí Telex
0.15% of transaction amount, minimum VND 20.000 plus Telex fee

Phí thay đổi Hạn mức tín dụng
Change credit limit fee
Phí chuyển đổi hình thức đảm bảo sử dụng thẻ
Change secured form fee
Xác nhận theo yêu cầu khách hàng
Confirmation fee
Phí cấp bản sao Bảng thông báo giao dịch
Statement copy fee

30.000 VND/lần
VND 30.000 per request
50.000 VND/lần
VND 50.000 per request
50.000 VND/lần
VND 50.000 per request
15.000 VND/trang
VND 15.000 per page

Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch
Sales slip retrieval
a.Thuộc đại lý Ngân hàng Á Châu
Asia Commercial Bank agents

20.000 VND/hóa đơn
VND 20.000 per copy

Phí thanh toán trễ hạn
Late payment charge

b.Không thuộc đại lý Ngân hàng Á Châu
Others
Phí khiếu nại
Dispute fee (per transaction)
Phí xử lý giao dịch
Processing fee
Phí chênh lệch tỷ giá
Forex Markup fee

80.000 VND/hóa đơn
VND 80.000 per copy
Tối thiểu 80.000 VND/giao dịch khiếu nại
Minimum VND 80.000 per dispute transaction
1.9% số tiền giao dịch (không áp dụng cho giao dịch VND)
1.9% of transaction amount (not apply for transaction in VND)
0,0% - 1,1% số tiền giao dịch (không áp dụng cho giao dịch VND)
0,0% - 1,1% of transaction amount (not apply for transaction in VND)

