
BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ DOANH NGHIỆP VISA BUSINESS 

Loại phí Mức phí 

Phí gia nhập Miễn phí 

Phí thường niên Miễn phí năm đầu 

Phí cấp PIN giấy 50.000 VNĐ/thẻ/lần 

Phí thay thế thẻ  100.000 VNĐ/thẻ 

Phí xử lý giao dịch (không áp 

dụng cho giao dịch VNĐ) 
1,9% số tiền giao dịch quy đổi, tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch 

Phí chênh lệch tỷ giá (không áp 

dụng cho giao dịch VNĐ) 
1% trên số tiền giao dịch quy đổi  

Phí xử lý giao dịch đại lý nước 

ngoài (áp dụng cho giao dịch 

VNĐ) 

1,2% số tiền giao dịch tối thiểu 2.200 VNĐ/giao dịch 

Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

Các loại phí tại ATM 

Phí rút tiền mặt tại ATM ACB Miễn phí 

Phí chuyển khoản tại ATM ACB Miễn phí 

Phí vấn tin số dư tại ATM ACB 
Không in biên lai: miễn phí 

Có in biên lai: 550 VNĐ/lần 

Phí đổi mật mã (PIN) Miễn phí 

Phí rút tiền mặt tại ATM khác 

ACB 

- Trong nước: Miễn phí 

- Ngoài nước: 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 VNĐ 

Phí vấn tin số dư tại ATM khác 

ACB 
10.000 VNĐ/ lần 

Phí rút tiền mặt tại POS đặt tại KPP của ACB 

Rút tiền mặt để gửi tiết kiệm 

ngay tại quầy 
Miễn phí 

Các trường hợp còn lại 
- Phí rút tiền mặt: Miễn phí 

- Phụ phí: 1% số tiền giao dịch, tối thiểu 3.000 VNĐ 

Phí rút tiền mặt tại POS của Đơn 

vị chấp nhận thẻ được cung ứng 

tiền mặt (khác ACB) 

- Phí rút tiền mặt: 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy định của NHTT 



Phí tra soát giao dịch (được tính 

khi chủ thẻ khiếu nại không 

chính xác giao dịch) 

100.000 VNĐ/giao dịch khiếu nại 

Phí dịch vụ giao thẻ/PIN theo địa 

chỉ yêu cầu(1) 
50.000 VNĐ/lần 

Phí dịch vụ khác(2) 100.000 VNĐ/lần 

 

 

Ghi chú:  

- (1) Phí dịch vụ được tính cho 1 lần phát hành cả thẻ và PIN hoặc chỉ có thẻ hoặc PIN  

- (2): Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

▪ Xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ 

▪ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

▪ Dịch vụ giao thẻ/PIN theo yêu cầu 

- Tùy vào loại hình giao dịch, số tiền giao dịch và các loại phí liên quan bao gồm (1) phí xử lý 

giao dịch, (2) phí chênh lệch tỷ giá và (3) khoản dự phòng biến động tỷ giá - áp dụng cho giao 

dịch khác VNĐ, (4) phí rút tiền mặt - áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt sẽ được hệ thống tạm 

phong tỏa cho đến khi giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Số tiền giao dịch và các loại phí liên quan này sẽ được giải tỏa và tính toán lại theo tỷ giá, 

mức phí của ngày giao dịch được ghi nợ vào thẻ. 

Dự phòng biến động tỷ giá từ 0% đến 2,0%. 

 

 

BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ DOANH NGHIỆP NAPAS BUSINESS 

Loại phí Mức phí 

Phí gia nhập Miễn phí 

Phí thường niên  100.000 VNĐ/thẻ 

Phí cấp PIN giấy 50.000 VNĐ/thẻ/lần 

Phí thay thế thẻ  50.000 VNĐ/thẻ/lần 

Phí dịch vụ giao dịch ghi có Miễn phí 

Các loại phí tại ATM 

Phí rút tiền mặt tại ATM ACB(2) Miễn phí 

Phí rút tiền mặt tại ATM khác ACB 3.300 VND/lần 

Phí vấn tin số dư tại ATM ACB 
- Không in biên lai: Miễn phí 

- In biên lai: 550 VNĐ/lần 

Phí vấn tin số dư tại ATM khác ACB 550 VNĐ/ lần 

Phí chuyển khoản tại ATM ACB Miễn phí 

Phí in sao kê giao dịch tại ATM ACB Miễn phí  



Phí rút tiền mặt tại POS đặt tại KPP của ACB  

Cùng tỉnh/TP nơi mở thẻ Miễn phí 

Khác tỉnh/TP nơi mở thẻ (1) 
0,03% * số tiền giao dịch, tối thiểu 

15.000 VNĐ, tối đa 1.000.000 VNĐ 

Phí tra soát giao dịch (được tính khi Chủ thẻ khiếu nại 

không chính xác giao dịch) 
100.000 VNĐ/giao dịch khiếu nại 

Phí dịch vụ giao thẻ/PIN theo địa chỉ yêu cầu (2) 50.000 VNĐ/lần 

Phí dịch vụ khác(3) 100.000 VNĐ/lần 

 

Ghi chú: 

- (1) Miễn phí rút tiền mặt khác tỉnh//TP nơi mở thẻ nếu chính chủ thẻ thực hiện giao dịch (không 

áp dụng đối với người được ủy quyền); 

- (2) Phí dịch vụ được tính cho 1 lần phát hành cả thẻ và PIN hoặc chỉ có thẻ hoặc PIN 
- (3) Áp dụng cho các yêu cầu của chủ thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:  

▪ Xác nhận theo yêu cầu chủ thẻ; 

▪ Cấp bản sao hóa đơn giao dịch 

 


