
SO SÁNH CÁC GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

STT CÁC DỊCH VỤ/ MỨC PHÍ (VNĐ) 

S.BASIC 

(                     

               ới sử 

dụng SPDV riêng lẻ) 

S.MORE 

(                     

               ới sử 

dụng SPDV riêng lẻ) 

S.SUPER 

(                

                    

với sử dụng SPDV 

riêng lẻ) 

Phí dịch vụ lẻ  

nếu không sử dụng 

Combo tài khoản 

I TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

1 Số dư tối thiểu  50.000 50.000 50.000 50.000 

2 

Phí quản lý gói tài khoản 

* Nếu Tài khoản không duy trì đủ số dư bình quân 

tối thiểu theo quy định, SHB sẽ thu phí quản lý  

13.200 33.000 55.000 7.700 

3 
Số dư bình quân tối thiểu để được miễn phí 

quản lý gói tài khoản  
2.000.000 5.000.000 20.000.000 50.000 

4 

Phí đăng ký thay đổi gói tài khoản  

* Nếu đăng ký thay đổi Combo từ lần thứ 2 trở đi/ 1 

tháng 

55.000/lần  

5 

Phí chuyển tiền tại quầy 

* Áp dụng giao dịch nộp tiền, chuyển tiền liên ngân 

hàng tại quầy 

Theo biểu phí hiện hành 

của SHB 

Theo biểu phí hiện hành 

của SHB 

Giảm 30% nhưng 

không thấp hơn mức 

phí tối thiểu 

Theo biểu phí hiện hành 

của SHB 

II DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

1 
Thông báo biến động tài khoản thanh toán qua 

dịch vụ SMS 

Theo biểu phí hiện hành 

của SHB 

Theo biểu phí hiện hành 

của SHB 
Miễn phí 

Theo biểu phí hiện hành 

của SHB 

2 

SHB Online hoặc SHB Mobile: Giao dịch chuyển 

khoản liên ngân hàng 24/7 (VNĐ/giao dịch) 

* Mặc đinh phương thức xác thực Smart OTP 

6.600 Miễn phí Miễn phí 
0.011% giá trị giao dịch, 

tối thiêu 9.900 

III THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA 

1 Phí rút tiền ATM ngoài hệ thống (VNĐ/giao dịch) Miễn phí 2.200 Miễn phí 3.300 

IV THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ SHB MASTERCARD  

1 Phí thường niên  
Theo biểu phí hiện hành 

của SHB 

Theo biểu phí hiện hành 

của SHB 
Miễn phí 

Theo biểu phí hiện hành 

của SHB 

2 Hoàn tiền  Không được hoàn tiền 
Hoàn tiền 0.3% 

Tối đa 100.000/tháng 

Hoàn tiền 0.5% 

Tối đa 300.000/tháng 
Không được hoàn tiền 

V THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ SHB VISA MANCITY CASHBACK 



STT CÁC DỊCH VỤ/ MỨC PHÍ (VNĐ) 

S.BASIC 

(                     

               ới sử 

dụng SPDV riêng lẻ) 

S.MORE 

(                     

               ới sử 

dụng SPDV riêng lẻ) 

S.SUPER 

(                

                    

với sử dụng SPDV 

riêng lẻ) 

Phí dịch vụ lẻ  

nếu không sử dụng 

Combo tài khoản 

1 

Phí thường niên năm đầu 

* Chỉ áp dụng với thẻ phát hành sau thời điểm đăng 

ký Combo 

Theo biểu phí hiện 

hành của SHB 

Theo biểu phí hiện hành 

của SHB 
Miễn phí 

Theo biểu phí hiện hành 

của SHB 

 

 


