
Nội địa Quốc tế Nội địa Quốc tế 
Gift Card 

nội địa

Gift Card 

quốc tế

1

1.1 Phát hành thẻ Miễn phí 22.000 VND Miễn phí 22.000 VND 11.000 VND 55.000 VND

1.2 Phí cấp lại thẻ do lỗi khách hàng

2 Phí thường niên (Thẻ chính, Thẻ phụ)

3 Phí cấp lại PIN (do lỗi khách hàng)

4

4.1 Thuộc Nam A Bank

4.2 Thuộc liên minh Napas 550 VND Không áp dụng 550 VND Không áp dụng 550 VND Không áp dụng

4.3 Thuộc liên minh Mastercard Không áp dụng 7.700 VND Không áp dụng 7.700 VND Không áp dụng 7.700 VND

5

5.1 Thuộc Nam A Bank 110 VND Miễn phí 110 VND Miễn phí 110 VND Miễn phí

5.2 Thuộc liên minh Napas 550 VND Không áp dụng 550 VND Không áp dụng 550 VND Không áp dụng

5.3 Thuộc liên minh Mastercard Không áp dụng Miễn phí Không áp dụng Miễn phí Không áp dụng Miễn phí

6

6.1 Thuộc Nam A Bank

6.2 Thuộc liên minh Napas Miễn phí Không áp dụng Miễn phí Không áp dụng

6.3 Thuộc liên minh Mastercard nước ngoài Không áp dụng
3.5%, 

TT: 66.000 VND
Không áp dụng

3.5%, 

TT: 66.000 VND

6.4 Thuộc liên minh Mastercard trong nước Không áp dụng Miễn phí Không áp dụng
3.5%, 

TT: 66.000 VND

7 Phí cấp lại bản sao Hóa đơn giao dịch

8 Phí xác nhận theo yêu cầu của Chủ thẻ

9
Phí giao dịch ngoại tệ (không áp dụng cho giao 

dịch VND)
Không áp dụng

2.8%/số tiền

giao dịch quy đổi
Không áp dụng

2.8%/số tiền giao 

dịch quy đổi
Không áp dụng

2.8%/số tiền

giao dịch quy đổi

10 Phí chuyển tiền qua hệ thống Mastercard  Không áp dụng 3% Không áp dụng 3% Không áp dụng 3%

1

1.1 Số tiền rút tối đa tại máy ATM/lần

1.2 Tổng số tiền rút tại máy ATM tối đa/ngày

1.3 Số tiền rút tối đa tại Quầy giao dịch trong ngày

2

2.1 Chuyển khoản tối đa/lần

2.2 Chuyển khoản tối đa/ngày

3

3.1 Giao dịch tối đa/lần

3.2 Giao dịch tối đa/ngày

* Biểu phí đã bao gồm VAT.

* Biểu phí này có thể được thay đổi, chỉnh sửa theo quy định của Nam A Bank trong từng thời kỳ. Quý khách vui lòng cập nhật tại www.namabank.com.vn 

Miễn phí Miễn phí

88.000 VND

33.000 VND

Không áp dụng

Giao dịch mua hàng và E-commerce

30 triệu

50 triệu

Giao dịch chuyển khoản

5 triệu

30 triệu

Không hạn chế

10 triệu

300 triệu Không áp dụng

THẺ GHI NỢ THẺ TRẢ TRƯỚC

STT DANH MỤC PHÍ

BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ/ THẺ TRẢ TRƯỚC NAM A BANK

Phí phát hành thẻ

Phí truy vấn số dư tại máy ATM

Phí in sao kê rút gọn tại máy ATM

Miễn phí

11.000 VND

Miễn phí

Không áp dụng55.000 VND55.000 VND

Phí rút tiền mặt tại máy ATM

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

HẠN MỨC GIAO DỊCH THẺ GHI NỢ/ TRẢ TRƯỚC NAM A BANK

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Giao dịch tiền mặt



STT Danh mục phí Happy Card Cash Card
JCB 

Standard

JCB 

Platinum

Mastercard 

Standard

Mastercard 

Gold

Mastercard 

Platinum

Mastercard

Corporate

1

1.1 Phát hành thẻ

1.2 Phí cấp lại thẻ do lỗi KH

2 Phí thường niên (Thẻ chính, Thẻ phụ) Không áp dụng

2.1 Phí thường niên 550.000 VND  220.000 VND  220.000 VND  990.000 VND  275.000 VND  385.000 VND  990.000 VND  330.000 VND 

2.2

Miễn phí thường niên năm tiếp theo khi 

thẻ có tổng giao dịch mua hàng trong năm 

liền kề trước đó đạt điều kiện: (Không áp 

dụng cho giao dịch rút/ứng tiền mặt)

Không áp dụng Không áp dụng Từ 25 triệu Từ 100 triệu Từ 25 triệu Từ 35 triệu Từ 100 triệu Không áp dụng

2.3
Miễn phí thường niên trong suốt quá trình 

sử dụng thẻ
Không áp dụng

3 Phí cấp lại PIN (do lỗi KH)

4

4.1 Thuộc Nam A Bank

4.2 Thuộc liên minh Napas 550 VND 550 VND

4.3 Thuộc liên minh Mastercard Không áp dụng Không áp dụng

4.4 Thuộc liên minh JCB Không áp dụng Không áp dụng

5

5.1 Thuộc Nam A Bank 110 VND 110 VND

5.2 Thuộc liên minh Napas 550 VND 550 VND

5.3 Thuộc liên minh Mastercard Không áp dụng Không áp dụng

5.4 Thuộc liên minh JCB Không áp dụng Không áp dụng

6

6.1 Thuộc Nam A Bank Miễn phí Miễn phí

6.2 Thuộc liên minh Napas 3.300 VND 3.300 VND

6.3 Thuộc liên minh Mastercard Không áp dụng Không áp dụng

6.4 Thuộc liên minh JCB Không áp dụng Không áp dụng

7 Phí rút tiền mặt tại máy POS Nam A Bank Miễn phí Miễn phí

8 Phí cấp lại bản sao Hóa đơn giao dịch Không áp dụng Không áp dụng

9 Phí xác nhận theo yêu cầu của Chủ thẻ

10
Phí giao dịch ngoại tệ (Không áp dụng 

cho giao dịch VND)
Không áp dụng Không áp dụng

2.8%/ Số tiền 

giao dịch quy 

đổi

2.7%/ Số tiền 

giao dịch quy 

đổi

2.8%/ Số tiền 

giao dịch quy 

đổi

2.7%/ Số tiền 

giao dịch quy 

đổi

2.7%/ Số tiền 

giao dịch quy 

đổi

3%/ Số tiền 

giao dịch quy 

đổi

11 Phí chuyển tiền qua hệ thống Mastercard Không áp dụng Không áp dụng

12 Phí nâng cấp hạng thẻ Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng 220.000 VND Không áp dụng 55.000 VND 220.000 VND Không áp dụng

13

13.1
Phí thay đổi hạn mức tín dụng theo yêu 

cầu của chủ thẻ
Không áp dụng Không áp dụng

13.2

14
Phí gửi Bảng thông báo giao dịch qua bưu 

điện về địa chỉ khách hàng yêu cầu
Không áp dụng

15

15.1
Phí thanh lý thẻ tín dụng trong vòng 06 

tháng kể từ ngày phát hành
Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng

15.2
Phí thanh lý thẻ tín dụng trong vòng 12 

tháng kể từ ngày phát hành
Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng

16
Phí không thanh toán số tiền tối thiểu  

(Phí chậm thanh toán)

6%/Số tiền chậm 

thanh toán, TT: 

330.000 VND

4%/Số tiền 

chậm thanh 

toán, TT: 

165.000 VND

4%/Số tiền 

chậm thanh 

toán, TT: 

165.000 VND

6%/Số tiền 

chậm thanh 

toán, TT: 

220.000 VND

4%/Số tiền 

chậm thanh 

toán, TT: 

165.000 VND

4%/Số tiền 

chậm thanh 

toán, TT: 

165.000 VND

6%/Số tiền 

chậm thanh 

toán, TT: 

220.000 VND

4%/Số tiền 

chậm thanh 

toán, TT: 

165.000 VND

Miễn phí thường niên năm đầu tiên

Phí phát hành 

Phí rút tiền mặt tại máy ATM

Phí truy vấn số dư tại máy ATM

7.700 VND

Phí in sao kê rút gọn tại máy ATM

7.700 VND

Không áp dụng7.700 VND

Không áp dụng

Không áp dụng

Miễn phí thường niên trong suốt quá trình sử dụng thẻ đối với thẻ tín dụng mở theo chính sách cấp thẻ có tài sản bảo đảm 

là số dư tiền gửi, giấy tờ có giá do Nam A Bank phát hành.

Miễn phí

Miễn phí

55.000 VND

Không áp dụng

3.5% TT: 66.000 VND

110.000 VND

22.000 VND

BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG NAM A BANK

Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng7.700 VND

Không áp dụng

3.5% TT: 66.000 VND

3,5%, TT: 66.000 VND. Thẻ tín dụng phát sinh dư có: Miễn phí

88.000 VND

Không áp dụng

3.5%, TT: 66.000 VND

Không áp dụng

33.000 VND

33.000 VND

Không áp dụng

110.000 VND

3.5% TT: 66.000 VND

55.000 VND

Phí thanh lý thẻ tín dụng (Thẻ chính, Thẻ phụ)

3%

Phí thay đổi hạn mức tín dụng (Chỉ thu phí một lần cho thẻ Mastercard và/hoặc JCB)

Không thu phí thay đổi hạn mức đối với thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm là số dư tiền gửi, giấy tờ có giá do Nam A Bank phát hành hoặc do Nam A Bank chủ động thay đổi hạn mức.

Miễn phí Miễn phí

Không áp dụng



STT Danh mục phí Happy Card Cash Card
JCB 

Standard

JCB 

Platinum

Mastercard 

Standard

Mastercard 

Gold

Mastercard 

Platinum

Mastercard

Corporate

17
Số tiền tối thiểu  

(Khoản thanh toán tối thiểu)

8% số dư nợ tính 

đến thời điểm 

lập BTBGD, TT: 

500.000 VND

3% số dư nợ tính 

đến thời điểm 

lập BTBGD 

(không bao gồm 

dư nợ trả góp) 

cộng với số tiền 

đến hạn của các 

giao dịch trả 

góp, TT: 100.000 

VND 

20% số dư nợ 

tính đến thời 

điểm lập 

BTBGD (không 

bao gồm dư nợ 

trả góp) cộng 

với số tiền đến 

hạn của các 

giao dịch trả 

góp, TT: 

500.000 VND

18
Phí chuyển đổi giao dịch trả góp lãi suất 

0% tại Đại lý không liên kết
Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng

19
Phí chấm dứt Dịch vụ trả góp lãi suất 0% 

trước hạn
Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng

20 Lãi suất

15-21%/năm tùy 

theo từng đối 

tượng cấp thẻ 

tín dụng

- Không có 

TSBĐ: 30%/năm

- TSBĐ là sổ tiết 

kiệm/ Số dư tiền 

gửi: 18%/năm

- TSBĐ khác: 

21%/năm

21 Lãi suất quá hạn

1

1.1 Số tiền rút tối đa tại máy ATM/lần

1.2 Tổng số tiền rút tại máy ATM tối đa/ngày

1.3

Số tiền rút tối đa tại Quầy giao dịch trong 

ngày (Rút tối đa/lần không được vượt quá 

99 triệu)

2

2.1 Giao dịch tối đa/lần Không áp dụng Không áp dụng 30 triệu 70 triệu 30 triệu 50 triệu 70 triệu 30 triệu

2.2 Giao dịch tối đa/ngày Không áp dụng Không áp dụng 50 triệu 100 triệu 50 triệu 70 triệu 100 triệu 50 triệu

3% số dư nợ tính đến thời điểm lập BTBGD (không bao gồm dư nợ trả góp) cộng với số 

tiền đến hạn của các giao dịch trả góp, TT: 100.000 VND 

* Biểu phí đã bao gồm VAT.

* Biểu phí này có thể được thay đổi, chỉnh sửa theo quy định của Nam A Bank trong từng thời kỳ. Quý khách vui lòng cập nhật tại www.namabank.com.vn

- Kỳ hạn trả góp 3 tháng: 1%

- Kỳ hạn trả góp 6 tháng: 3%

- Kỳ hạn trả góp 9 tháng: 6%

- Kỳ hạn trả góp 12 tháng: 10%

- Không có TSBĐ: 27%/năm

- TSBĐ là sổ tiết kiệm/ Số dư tiền gửi: 15%/năm

- TSBĐ khác: 18%/năm

Giải thích từ ngữ:

1. KH: Khách hàng.               2. TT: Tối thiểu.              3. VND: đồng Việt Nam.                 4. TSBĐ: Tài sản bảo đảm.              5. BTBGD: Bảng thông báo giao dịch.

6. Thẻ đang hoạt động: là thẻ không do Nam A Bank khóa, tạm ngưng sử dụng vì bất cứ lý do nào.

7. Phí thường niên: là phí duy trì sử dụng thẻ Nam A Bank thu định kỳ mỗi năm một lần dựa trên những thẻ đang hoạt động. Cách thức thu phí thường niên của các sản phẩm Thẻ tín dụng tại 

Nam A Bank như sau:

  > Phí thường niên chỉ thu đối với các trường hợp thẻ đang hoạt động và trạng thái tài khoản là “Account Normal”.

  > Nếu theo chính sách cấp thẻ tín dụng mà thẻ tín dụng quốc tế được miễn phí thường niên thì thẻ tín dụng nội địa cũng được miễn phí thường niên.

  > Thẻ tín dụng sẽ được miễn phí thường niên năm tiếp theo khi trong năm liền kề trước đó thẻ của KH không phát sinh giao dịch hoặc giao dịch thu phí hoặc có tổng giao dịch mua hàng đạt 

điều kiện như nêu bên trên.

8. Phí nâng cấp hạng thẻ được thu khi KH có nhu cầu phát hành hạng thẻ cao hơn so với hạn mức thẻ tín dụng. Việc phân định hạng thẻ tương ứng với từng hạn mức thẻ tín dụng như sau:

a. Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard:

  > Thẻ Chuẩn (Standard): áp dụng cho mọi hạn mức thẻ và tùy theo nhu cầu của khách hàng.

  > Thẻ Vàng (Gold): hạn mức thẻ tín dụng tối thiểu 50 triệu đồng.

  > Thẻ Bạch kim (Platinum): hạn mức thẻ tín dụng tối thiểu 100 triệu đồng.

b. Thẻ tín dụng quốc tế JCB:

  > Thẻ Chuẩn (Standard): áp dụng cho mọi hạn mức thẻ và tùy theo nhu cầu của khách hàng.

  > Thẻ Bạch kim (Platinum): hạn mức thẻ tín dụng tối thiểu 50 triệu đồng.

10. Phí thanh lý thẻ tín dụng trong vòng 06 tháng hoặc 12 tháng kể từ ngày phát hành:

  > Ngày phát hành là ngày thẻ được phát hành ghi nhận trên hệ thống Nam A Bank (không tính ngày thẻ được cấp lại, gia hạn).

  > Không áp dụng phí này trong trường hợp Nam A Bank đơn phương thanh lý thẻ tín dụng.

HẠN MỨC GIAO DỊCH THẺ TÍN DỤNG NAM A BANK

Giao dịch tiền mặt

Giao dịch mua hàng và E-commerce

30 triệu

Không hạn chế

150% của lãi suất thẻ tín dụng được công bố từng thời kỳ

5 triệu

0%


