BIỂU PHÍ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG
ANZ TRAVEL VISA PLATINUM
Có hiệu lực từ 01/12/2016
Danh mục phí

Mức phí

Phí thường niên
• Thẻ chính
• Thẻ phụ

1.500.000 VNĐ
1.100.000 VNĐ

Lãi suất tháng

2,40%

Phí giao dịch quốc tế
(trên giá trị giao dịch)

3,50%

Phí rút tiền mặt/
Phí giao dịch tiền mặt

4% giá trị giao dịch
(tối thiểu 60.000 VNĐ, tối đa
999.000 VNĐ)

Phí chậm thanh toán

4% trên số tiền chậm thanh toán
(tối thiểu 250.000 VNĐ, tối đa
999.000 VNĐ)

Phí thay đổi hạn mức

100.000 VNĐ

Phí thay thế thẻ

100.000 VNĐ

Phí mất thẻ và thay thế thẻ

200.000 VNĐ

Phí cấp bản sao
hóa đơn giao dịch

100.000 VNĐ

Phí khiếu nại sai

100.000 VNĐ

Phí thay đổi loại thẻ

200.000 VNĐ

Phí cấp lại PIN

50.000 VNĐ

Phí vượt hạn mức

100.000 VNĐ

Phí không thể thực hiện
chỉ thị ghi nợ

160.000 VNĐ

Phí dịch vụ đặc biệt

100.000 VNĐ

Phí cung cấp lại bản sao kê

80.000 VNĐ/bản

Phí thông báo giao dịch
qua tin nhắn

8.000 VNĐ/tháng

Thanh toán tối thiểu

5% dư nợ (tối thiểu 50.000 VNĐ)

Hạn mức rút tiền mặt

Rút tiền tối đa
50% hạn mức tín dụng

Lãi suất tháng Trả Góp Ưu
Đãi (trên dư nợ giảm dần)
Lãi suất tháng Tiền Mặt Linh
Hoạt (trên dư nợ giảm dần)

1,79% (kỳ hạn 6 tháng)
1,75% (kỳ hạn 12 tháng)
1,71% (kỳ hạn 18 tháng)
1,92% (kỳ hạn 12 tháng)
1,75% (kỳ hạn 24 tháng)
1,50% (kỳ hạn 36 tháng)

Phí chuyển đổi tham gia
trả góp (Trả Góp Ưu Đãi
và Tiền Mặt Linh Hoạt)

400.000 VNĐ/giao dịch

Phí thanh toán trả góp
trước hạn (Trả Góp Ưu Đãi
và Tiền Mặt Linh Hoạt)

2% trên dư nợ hiện tại
(tối thiểu 200.000 VNĐ)

Biểu phí mới nhất có thể được tham khảo tại anz.com/Vietnam hoặc bất kỳ chi nhánh nào của ANZ
hoặc bằng cách gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàngqua số 1900 1276 nhánh 2

anz.com/vietnam

