
BIỂU PHÍ SẢN PHẨM THẺ SHB MANCITY VISA CASHBACK 

(Hiệu lực từ 10/9/2019 đến khi có thông báo điều chỉnh mới) 

Stt Loại phí Mức phí Ghi chú 

1.  Phí phát hành thẻ Miễn phí  

2.  Phí phát hành hành nhanh 100.000 VND  

3.  Phí thay thế thẻ 100.000 VND  

4.  Phí gia hạn thẻ Miễn phí  

5.  Phí cấp lại PIN 50.000 VND  

6.  Phí  thường niên  

 - Thẻ chính 450.000 VND/năm Miễn phí thường niên năm đầu cho 

thẻ chính nếu  tổng  số chi tiêu đạt ít 

nhất 03 triệu VND trong 03 kỳ sao 

kê đầu tiên. Miễn phí thường niên 

năm tiếp theo cho thẻ chính nếu 

tổng doanh số chi tiêu thẻ đạt từ 50 

triệu VND trong năm hiện tại. 
 

 - Thẻ phụ  300.000 VND/năm 

7.  Phí chậm thanh toán 4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 

110.000 VND 

 

8.  Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch trên POS  

 - Trong hệ thống SHB 20.000 VND/bản 

 

 

 - Ngoài hệ thống SHB (nếu được) 80.000 VND/bản  

9.  Phí tra soát khiếu nại (thu trong trường 

hợp khách hàng khiếu nại sai) 

 

100.000 VND/lần 

 

 

10.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng Miễn phí  

 

11.  Phí vượt hạn mức                             Miễn phí 

 

 

12.  Phí xác nhận hạn mức tín dụng theo 

yêu cầu của khách hàng 

50.000 VND/lần 

 

  

 

13.  Phí cung cấp lại bản sao kê 50.000 VND/bản  

14.  Phí chuyển đổi hình thức đảm bảo sử 

dụng thẻ 

Miễn phí 

 

 

15.  Phí dịch vụ SMS banking 9.900 VND/số điện thoại/tháng 

 

Có thể thay đổi từng thời kỳ theo 

quy định phí của công ty viễn thông 

16.  Lãi suất  25.2%/năm  

17.  Thanh toán tối thiểu 5% dư nợ cuối kỳ, tối thiểu 50.000 VND  

18.  Phí giao dịch thẻ  

18.1 Phí ứng tiền mặt (trên ATM, POS) 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 

VND 

 



Stt Loại phí Mức phí Ghi chú 

18.2 Phí tra cứu giao dịch (mini statement 

trên ATM của SHB) 

       Miễn phí  

19.  Phí quản lý giao dịch bằng ngoại tệ                    2,5% số tiền quy đổi 

 

 

 

20.  Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc 150.000 VND 

 

Khách hàng sẽ được hoàn lại phí 

trong trường hợp phát hành lại thẻ 

thay thế trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày báo mất. 

21.  Phí thanh lý thẻ sử dụng dưới 01 năm 

(kể từ ngày phát hành - áp dụng cho thẻ 

chính) 

300.000 VND Áp dụng cho thẻ chính. Thu tại quầy 

Ghi chú: Biểu phí đã bao gồm VAT (trừ mục 7- Phí phạt chậm thanh toán) 

(*): Mức lãi suất này có thể điều chỉnh thay đổi theo từng thời kỳ, theo quy định của SHB. 


