
 

      Website: www.eximbank.com.vn 
Email: card@eximbank.com.vn 

Dịch vụ Thẻ 24/7: 84-8-38210051 

BIỂU PHÍ PHÁT HÀNH và SỬ DỤNG  
THẺ TÍN DỤNG EXIMBANK - JCB PLATINUM TRAVEL CASH BACK 

STT LOẠI PHÍ MỨC PHÍ 

1 

Phí phát hành thường Miễn phí 

Phí phát hành nhanh   

- Thẻ chính 150.000 VNĐ 

- Thẻ phụ 100.000 VNĐ 

2 

Phí thường niên  

- Thẻ chính 500.000 VNĐ 

- Thẻ phụ 400.000 VNĐ 

3 

Phí thay thế thẻ theo yêu cầu 80.000 VNĐ 

- Phí cấp lại thẻ nhanh Áp dụng mục 1 

- Phí thay thế thẻ bị nuốt tại ATM 40.000 VNĐ 

4 Phí cấp lại số PIN 50.000 VNĐ 

5 Phí khiếu nại (nếu chủ thẻ sai) 80.000 VNĐ/giao dịch 

6 Phí rút tiền mặt 4%/số tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 VNĐ 

7 Phí thông báo thẻ bị thất lạc, mất cắp 200.000 VNĐ 

8 

Phí gửi sao kê   

- Qua email, Internet banking và Mobile banking Miễn phí 

- Cấp lại sao kê  3.000 VNĐ/trang, tối thiểu 10.000 VNĐ 

9 

Phí cấp bản sao chứng từ giao dịch   

- Tại đại lý (ĐVCNT) của Eximbank 20.000 VNĐ/hóa đơn 

- Tại đại lý khác 80.000 VNĐ/hóa đơn 

10 Phí xác nhận sử dụng thẻ và hạn mức tín dụng 
thẻ 50.000 VNĐ 

11 Phí tài chính (lãi vay)  2.2%/tháng  

12 Phí trễ hạn 3%/số tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán, 
 tối thiểu 50.000 VNĐ 

13 Phí sử dụng vượt hạn mức 15%/năm/số tiền vượt hạn mức 

14 Phí thay đổi hạn mức tín dụng 30.000 VNĐ/lần thay đổI 

15 

Phí khác (nếu có)   

- Phí chuyển đổi tiền tệ  3%/số tiền giao dịch 

- Phí đặt hàng, dịch vụ qua thư, fax, Internet Miễn phí 

16 

Phí thanh toán hóa đơn dịch vụ    
- Tài khoản đơn vị thụ hưởng cùng hệ thống 
Eximbank Miễn phí 

- Tài khoản đơn vị thụ hưởng ngoài hệ thống 
Eximbank 

Áp dụng Biểu phí dịch vụ đối với khách hàng cá nhân – 
Giao dịch tài khoản đồng Việt Nam 

17 Phí chuyển đổi hình thức đảm bảo sử dụng thẻ  50.000 VNĐ 

 
Lưu ý: 
- Biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
- Eximbank sẽ chuyển đổi tất cả các giao dịch thẻ được thực hiện bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam (VNĐ) theo tỷ giá của 
Eximbank và Tổ chức Thẻ quốc tế quy định theo từng thời điểm.   

 

 

 

 

EXIMBANK - JCB PLATINUM TRAVEL CASH BACK CREDIT CARD  
FEES and CHARGES 

No. CATEGORIES RATE OF FEE 

1 

Standard issue fee Free of charge 

Express issue fee   

- Principal card VND150.000 

- Supplementary card  VND100.000 

2 

Annual fee  

- Principal card VND500.000  

- Supplementary card  VND400.000  

3 

Card re-issue fee (per request) VND80.000 

- Express card re-issue fee As item 1 

- Card re-issue fee (captured by ATM) VND40.000 

4 PIN re-issue fee VND50.000  

5 Dispute investigation fee VND80.000 for dispute transaction found genuine 

6 Cash advance fee (per transaction) 4% of cash advance amount, minimum VND60.000  

7 Lost/stolen card fee  VND200.000  

8 

Statement retrieval fee   

- Email, Internet banking và Mobile banking Free of charge 

- Statement in the previous periods VND3.000 (each page), minimum VND10.000  

9 

Sales slip retrieval fee (each copy)   

- At Eximbank merchant VND20.000 

- At other merchants VND80.000 

10 Balance certificate VND50.000  

11 Finance charge 2.2% per month 

12 Late payment charge 3% of unpaid minimum amount due, minimum VND50.000  

13 Over credit limit fee 15% per year of  overlimit amount  

14 Change credit limit fee (per request) VND30.000  

15 

Others (if applicable)   

- Currency conversion fee  3% of transaction amount  

- Order of goods, services by email, fax, Internet  Free of charge 

16 

Bill payment fee   

- Beneficiary account with Eximbank   Free of charge 

- Beneficiary account out of Eximbank network Applied Schedule of Fees for Individual Customers – 
Transaction on VND account 

17 Change kind of security fee VND50.000 

 

Note: 
- All rates have included VAT. 
- Eximbank will convert all card transactions in foreign currency to VND at the exchange rate fixed from time to time by Eximbank 
and the International Credit Card Organizations.  


