
 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ TỪ 17/03/2021 

 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) xin chân thành cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý 

Khách hàng đối với sản phẩm Thẻ của OCB trong suốt thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận 

được sự ủng hộ của Quý Khách hàng trong thời gian tới. 

OCB trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Biểu phí Thẻ Ghi nợ và Thẻ Tín dụng do OCB phát 

hành cụ thể: 

1. Thẻ Ghi nợ nội địa OCB Lucky (Thẻ Từ) 

TT Loại phí Mức phí hiện nay 
Mức phí áp dụng từ 

17/03/2021 

1.  Phí tại ATM của OCB 

 Phí in liệt kê 05 giao dịch gần nhất Miễn phí 550 VNĐ/ lần 

2.  Phí tại ATM khác OCB 

2.1.  Phí đổi PIN Miễn phí 550 VNĐ/lần 

2.2.  Phí chuyển khoản nội bộ 550 VNĐ/lần 2.200 VNĐ/lần 

 

2. Thẻ Ghi nợ quốc tế OCB MasterCard (Chuẩn/ Vàng/ Passport) 

TT Loại phí Mức phí hiện nay 
Mức phí áp dụng từ 

17/03/2021 

 
Phí nhận tiền nhanh qua thẻ 

MasterCard (Money Send) 
Miễn phí 50.000 VNĐ/lần 

 

3. Thẻ Tín dụng nội địa OCB Cashcard (Thẻ Từ) 

STT Loại phí Mức phí hiện nay 
Mức phí áp dụng từ 

25/03/2021 

1.  Phí tại ATM OCB 

 
Phí in liệt kê 05 giao dịch gần 
nhất 

Miễn phí 550 VNĐ/ lần 

2.  Phí tại ATM khác OCB 

2.1.  Phí rút tiền mặt 3.300 VNĐ/lần 
2% số tiền giao dịch, tối 

thiểu 30.000VNĐ 

2.2.  Phí đổi PIN Miễn phí 550 VNĐ/lần 



 

STT Loại phí Mức phí hiện nay 
Mức phí áp dụng từ 

25/03/2021 

3.  Phí giao dịch tại POS của ĐVCNT khác OCB 

 
Rút tiền mặt tại  POS của ĐVCNT 
được cung ứng tiền mặt 

- 3.300 VNĐ/lần 

- Phụ phí: Theo 
quy định của 
NHTT 

- Phí rút tiền mặt: 2% số 
tiền giao dịch, tối thiểu 
30.000VNĐ 

- Phụ phí: Theo quy 
định của NHTT 

4.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch theo yêu cầu chủ thẻ (BTBGD) 

 Qua bưu điện Miễn phí 
50.000 VNĐ/ kỳ lập 

BTBGD 

5.  
Phí cấp bản sao bảng thông 
báo giao dịch (BTBGD) 

Miễn phí 50.000 VNĐ/ lần 

6.  Phí thay đổi hạn mức tín dụng Miễn phí 100.000 VNĐ/ lần 

7.  Phí vượt hạn mức tín dụng Miễn phí 
100.000 VNĐ/ kỳ lập 

BTBGD 

8.  
Phí chậm thanh toán số tiền 
thanh toán tối thiểu 

4% số tiền chậm 
thanh toán, tối thiểu 

100.000 VNĐ 

4% số tiền chậm thanh 
toán, tối thiểu 200.000 

VNĐ 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng truy cập Website: 

www.ocb.com.vn hoặc liên hệ Contact Center 24/7: 1800 6678 (miễn phí) 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng TMCP Phương Đông 
 
  

http://www.ocb.com.vn/


 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ TỪ 19/02/2021 

 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) xin chân thành cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý Khách 

hàng đối với sản phẩm Thẻ của OCB trong suốt thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng 

hộ của Quý Khách hàng trong thời gian tới. 

OCB trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Mức phí thường niên áp dụng cho Thẻ tín dụng quốc tế 

(TDQT) do OCB phát hành cụ thể: 
 

Loại phí Loại thẻ Mức phí hiện nay Mức phí áp dụng mới 
Thời gian 
áp dụng 

Phí chuyển 
đổi giao dịch 
trả góp tại 
các kênh 
đăng ký khác 
đại lý liên kết 

 

 Lưu ý: Phí 
chuyển đổi 
áp dụng tại 
thời điểm 
OCB chuyển 
đổi giao dịch 
sang trả góp 
thành công. 

Tất cả các thẻ 
TDQT do OCB 
phát hành 

Khách hàng đăng ký 
tham gia ưu đãi phí 
chuyển đổi giao dịch 
trả góp đối với giao 
dịch thanh toán phí 
bảo hiểm tại Generali 
Life và Dai-ichi Life 
 3 tháng: 2% 
 6 tháng: 3% 
 9 tháng: 3% 
 12 tháng: 3% 

Đối với các giao dịch 
khác 
 3 tháng: 1% 
 6 tháng: 3% 
 9 tháng: 4% 
 12 tháng: 5% 

Đối với giao dịch 
thanh toán phí bảo 
hiểm cơ bản Generali 
do OCB làm Đại lý 
Phân phối: Miễn phí 
Đối với các giao dịch 
khác 
 3 tháng: 1% 
 6 tháng: 3% 
 9 tháng: 4% 
 12 tháng: 5% 

19/02/2021 

Phí thường 
niên 
(PTN) 

Thẻ TDQT 
OCB Passport 
MasterCard 
Platinum 

- Miễn PTN năm đầu 
- Từ năm thứ 2: 300.000 

VNĐ/thẻ/năm 

Miễn phí 25/02/2021 

Thẻ TDQT 
OCB JCB 
Chuẩn 

- Thẻ chính: 299.000 
VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 149.000 
VNĐ/thẻ/năm 

- Miễn PTN năm đầu 
- Từ năm thứ 2: 

 Thẻ chính: 299.000 
VNĐ/thẻ/năm 

 Thẻ phụ: 149.000 
VNĐ/thẻ/năm 

25/02/2021 

Thẻ TDQT 
OCB JCB 
Vàng 

- Thẻ chính: 399.000 
VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 199.000 
VNĐ/thẻ/năm 

- Miễn PTN năm đầu 
- Từ năm thứ 2: 

 Thẻ chính: 399.000 
VNĐ/thẻ/năm 

 Thẻ phụ: 199.000 
VNĐ/thẻ/năm 

25/02/2021 



 

Thẻ TDQT 
OCB JCB 
Platinum 

- Thẻ chính: 999.000 
VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 499.000 
VNĐ/thẻ/năm 

- Miễn PTN năm đầu 

- Từ năm thứ 2: 

 Thẻ chính: 999.000 
VNĐ/thẻ/năm 

 Thẻ phụ: 499.000 
VNĐ/thẻ/năm 

25/02/2021 

Phí thanh lý 
thẻ trong 12 
tháng kể từ 
ngày phát 
hành thẻ 

Tất cả các thẻ 
TDQT do OCB 
phát hành 

299.000 VNĐ Miễn phí 25/02/2021 

Phí nhận tiền 
nhanh qua 
thẻ 
MasterCard 
(Money 
Send) 

Tất cả các thẻ 
MasterCard do 
OCB phát hành 

Miễn phí 50.000 VNĐ 25/02/2021 

 
 

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng truy cập Website: 

www.ocb.com.vn hoặc liên hệ Contact Center 24/7: 1800 6678 (miễn phí) 

Trân trọng thông báo! 

Ngân hàng TMCP Phương Đông 

http://www.ocb.com.vn/

