Biểu phí dịch vụ Thẻ ảo Visa OctoFast
Hiệu lực từ 15/05/2020

Loại phí
Phí quản lý thẻ
Phí phát hành
Phí thường niên
Phí quản lý hàng tháng
Phí thay thế thẻ
Phí đóng thẻ
Phí khiếu nại sai
Phí thẻ không hoạt động
Phí giao dịch
Phí quản lý giao dịch nước ngoài
Phí giao dịch bị từ chối
Phí nạp tiền vào Thẻ
Nạp tiền vào thẻ từ ngân hàng khác
Nạp tiền vào thẻ tại bưu điện
Nạp tiền từ thẻ ATM ngân hàng
khác

Mức phí
Miễn phí
Năm đầu tiên: Miễn phí
Năm thứ hai trở đi: 75.000 VNĐ. Miễn phí nếu có
tổng chi tiêu tối thiểu từ 4.000.000 VNĐ trong năm
liền trước.
Miễn phí
10.000 VNĐ (Miễn phí đến 30/06/2020)
10.000 VNĐ
Miễn phí
15.000 VNĐ / quý (*)
1,5%
Miễn phí
Phụ thuộc vào biểu phí của ngân hàng chuyển tiền
Tạm ngưng dịch vụ
2.000 VNĐ + 0,75% giá trị giao dịch

Ghi chú:
(*) Áp dụng đối với thẻ không phát sinh giao dịch (bao gồm giao dịch chi tiêu và/hoặc giao dịch
nạp tiền) trong vòng 1 quý theo lịch (không tính theo ngày phát hành thẻ). Phí được thu vào
ngày đầu tiên của quý tiếp theo (ngày 01/01, ngày 01/04, ngày 01/07, ngày 01/10 hàng năm).
 Biểu phí này đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng VAT.
 Phí tính trên mỗi tài khoản, mỗi giao dịch hoặc mỗi yêu cầu, trừ phi được chỉ định khác trong
biểu phí này.
 Các dịch vụ khác không được nêu tại đây sẽ được cung cấp theo yêu cầu với mức phí tương
ứng được thông báo. Các phí nêu tại đây có thể được thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ mà không
có thông báo trước.

