BIỂU PHÍ THẺ TRẢ TRƯỚC QUỐC TẾ LIENVIETPOSTBANK MASTERCARD
1. Biểu phí dịch vụ:
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Loại phí

Thẻ trả trước vô danh
(chưa gồm VAT)

Thẻ trả trước định danh
(chưa gồm VAT)

Phí phát hành
Thẻ nhựa
50.000 VND
Miễn phí
Thẻ ảo
Miễn phí
Miễn phí
Phí phát hành lại do hết hạn
Miễn phí
sử dụng
Phí phát hành lại do hỏng, mất, thất lạc (chỉ áp dụng cho Thẻ nhựa)
Thẻ chính
Miễn phí
Thẻ phụ
Miễn phí
Phí thường niên (Phí thường niên năm đầu được thu tay tại quầy ngay tại thời điểm phát hành
thẻ, phí thường niên các năm sau được hệ thống thu tự động)
Thẻ nhựa
Miễn phí
50.000 VND
Thẻ
chính
Thẻ ảo
Miễn phí
Miễn phí
Thẻ nhựa
40.000 VND
Thẻ phụ
Thẻ ảo
Miễn phí
Phí duy trì thẻ (áp dụng sau 30 ngày kể từ ngày thẻ hết hiệu lực và còn số dư trên Thẻ, hệ thống
tự động trừ tiền hàng tháng cho tới khi số dư trên Thẻ là 0 VND)
Thẻ nhựa
10.000 VND
Thẻ ảo
Miễn phí
Phí báo khóa thẻ/Mở khóa
thẻ (thu phí tại quầy, không
10.000 VND
10.000 VND
thu phí trong trường hợp báo
qua Tổng đài CSKH)
3% khi Khách hàng thanh
3% khi Khách hàng thanh toán,
Phí chuyển đổi chi tiêu
toán bằng ngoại tệ
rút tiền mặt bằng ngoại tệ
ngoại tệ
Phí tra soát, khiếu nại
Nếu khách hàng đúng
Miễn phí
Trong hệ thống
20.000 VND
Nếu
LienVietPostBank
khách
Ngoài hệ thống
hàng sai
80.000 VND
LienVietPostBank
Phí cấp sao kê thẻ trả
50.000 VND
trước/thẻ/tháng
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Phí rút tiền mặt
Tại CN/PGD của
LienVietPostBank
Tại các PGDBĐ của
VNPOST (*)
Trong hệ thống
LienVietPostBank
Ngoài hệ thống
Tại máy LienVietPostBank
ATM
(tại Việt Nam)
Ngoài hệ thống
LienVietPostBank
(ngoài Việt Nam)
Phí giao dịch vấn tin và in sao kê tại ATM
Trong hệ thống
Miễn phí
LienVietPostBank
Ngoài hệ thống
1.000 VND
LienVietPostBank
Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch
Tại ĐVCNT của
LienVietPostBank
Tại ĐVCNT không thuộc
LienVietPostBank
Phí nạp tiền vào thẻ
Tại CN/PGD của
Miễn phí
LienVietPostBank
Tại các Đại lý PPT của
Từ 1.000 VND đến
LienVietPostBank và tại các
10.000 VND
PGDBĐ của VNPOST (*)
Phí cấp lại PIN
Miễn phí
Phí quản lý tài khoản/tháng
Phí hoàn tiền (áp dụng trong
trường hợp số dư/Thẻ > 0,
Chủ thẻ có nhu cầu hủy thẻ
hoặc thẻ đã hết hạn sử dụng
nhưng Chủ thẻ không có nhu
cầu gia hạn thẻ)

Miễn phí
1.100 VND
Miễn phí
2% số tiền giao dịch, tối thiểu
45.000 VND
4% số tiền giao dịch, tối thiểu
50.000 VND

Miễn phí
1.000 VND

20.000 VND
50.000 VND

Miễn phí
0,05% giá trị tiền nạp
+7.000 VND
20.000 VND
Miễn phí

0,03%, tối thiểu 10.000 VND
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Phí chuyển tiền (chuyển tiền
nội bộ từ Thẻ trả trước sang
Thẻ trả trước tại
LienVietPostBank)
2. Hạn mức dịch vụ:
Dịch vụ

Giao dịch thanh toán qua POS
Giao dịch thanh toán qua Internet

Miễn phí

Thẻ trả trước vô danh
5.000.000 VND/giao dịch
5.000.000 VND/ngày
5.000.000 VND/giao dịch
5.000.000 VND/ngày

Giao dịch rút tiền tại ATM
Tổng số lần giao dịch tối đa/ngày

100 lần/ngày

Thẻ trả trước định danh
200.000.000 VND/giao dịch
200.000.000 VND/ngày
100.000.000 VND/giao dịch
100.000.000 VND/ngày
5.000.000 VND/giao dịch
50.000.000 VND/ngày
100 lần/ngày

Ghi chú:
- (*): mức phí sẽ thay đổi theo từng thời kỳ.
- Không cấp lại PIN cho thẻ vô danh.
- Không hoàn tiền cho thẻ vô danh trừ trường hợp thẻ không sử dụng được do lỗi kỹ thuật.
- Thẻ vô danh không được cấp thẻ phụ.
- Thẻ vô danh không được tra soát, khiếu nại.
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