
 
PHÍ VÀ L� PHÍ C�A TH� TÍN D�NG CITIBANK REWARDS 

Lãi Su�t

Ngày Không B� Tính Lãi

Phí Phát Hành và Phí Th��ng Niên Cho Th� Chính 

Lãi Su�t Áp D�ng Cho Giao d�ch �ng Ti�n M�t 2,5% / tháng ho�c 30%/n�m

25 ngày k� t� ngày l�p B�n sao kê

800.000 VND

Phí Th��ng Niên Cho Th� Ph� Min phí

Lãi su�t ���c tính n�u Quý khách ch�a thanh toán h�t T�ng Kho�n Thanh toán Đ�n h�n trong Tài kho�n tr��c khi h�t Ngày 
Đ�n h�n Thanh toán. Lãi su�t áp d�ng trên s� d� trung bình m�i ngày v�i cách tính 360 ngày/ n�m. Lãi su�t s� tính trên 
các giao d�ch k� t� ngày phát sinh n�u T�ng kho�n ��n h�n thanh toán ch�a ���c tr� vào Ngày ��n h�n.

Lãi su�t ���c tính t�ng ngày k� t� ngày Giao d�ch ng Ti�n m�t ���c th
c hi	n cho ��n khi ���c thanh toán h�t. Lãi su�t 
áp d�ng trên s� d� trung bình m�i ngày v�i cách tính 360 ngày/ n�m.

N�u Quý khách thanh toán t�ng kho�n ��n h�n tr��c khi h�t Ngày Đ�n h�n Thanh toán, lãi su�t s� ���c mi�n. Quý khách 
s� không ���c h��ng Ngày Không B� Tính Lãi n�u ch�a thanh toán T�ng Kho�n Thanh toán Đ�n h�n vào Ngày Đ�n h�n 
Thanh toán. Th�i gian thông th��ng t� ngày ra Sao kê t�i Ngày Đ�n h�n Thanh toán là 25 ngày. Tùy vào th�i �i�m th
c hi	n 
giao d�ch thì Ngày Không B� Tính Lãi có th� lên ��n 55 ngày.

Phí Phát Hành s� ���c áp d�ng cho Th� Chính khi khách hàng ���c c�p th�. Phí Th��ng Niên s� ���c áp d�ng t� n�m 
th� hai và ���c thu m�i n�m m�t l�n vào tháng Quý khách ���c phát hành th�. Hai lo�i phí này c�ng thu� GTGT s� ���c 
tính ngay c� khi th� không ���c kích ho�t.

Đây là phí thành viên cho m�i th� ph� c�a Citibank Rewards và ���c thu m�i n�m m�t l�n vào tháng Quý khách �ã ���c 
phát hành th� ph�. Phí này c�ng thu� GTGT s� ���c tính ngay c� khi th� không ���c kích ho�t.  

Phí Giao D�ch �ng Ti�n M�t 3% (t�i thi�u là 50.000 VND)

Phí này s� ���c áp d�ng trên m�i l�n Giao d�ch ng Ti�n M�t ���c th
c hi	n và ���c tính 3% c�a giá tr� ti�n m�t (t�i 
thi�u là 50.000 VND).

Phí Ch�m Thanh Toán 4% (t�i thi�u 300.000 VND, t�i 
a 2.000.000 VND)

Phí Ch�m Thanh toán ���c áp d�ng n�u Quý khách không thanh toán �� kho�n t�i thi�u ��n h�n thanh toán tr��c ngày
 Đ�n h�n. Quý khách nên thanh toàn s�m �� tránh phí này. Phí ���c tính trên 4% c�a T�ng kho�n Thanh toán Đ�n h�n 
Còn l�i, t�i thi�u là 300.000 VND.

Phí Giao D�ch N�	c Ngoài 4%

Phí Giao d�ch N��c ngoài ���c áp d�ng cho t�t c� nh�ng giao d�ch th
c hi	n b�ng ngo�i t	. Xin l�u ý r�ng t�t c� nh�ng 
giao d�ch trong n��c ph�i ���c tính theo VND theo quy ��nh c�a Ngân Hàng Nhà N��c Vi	t Nam, do �ó bên Bán ���c 
yêu c�u ch� tính hóa ��n trên VND �� tránh b�t k� chi phí giao d�ch phát sinh, n�u có. Phí Giao d�ch N��c ngoài ���c 
tính là 4% c�a giá tr� giao d�ch bao g m Giao d�ch Mua l� và giao d�ch ng Ti�n M�t.

Phí V��t H�n M�c Tín D�ng Min phí

50.000 VND 

Phí ���c tính vào tài kho�n c�a Quý khách n�u n�u Quý khách s d�ng quá h�n m�c tín d�ng c�a Tài kho�n th�.

Phí Thu N� T� Đ�ng Không Thành Công

Phí ���c áp d�ng khi ��t L	nh Thu n� T
 ��ng t� tài kho�n ngân hàng �� thanh toán, nh�ng l	nh này không ���c th
c 
hi	n b�i Ngân hàng có Tài kho�n vì b�t c� lý do nào.

100.000 VNDPhí C�p L�i Th�

Phí c�p l�i th� ���c áp d�ng cho vi	c th� ���c thay th� trong nh�ng tr��ng h�p m�t th�, b� �ánh c�p ho�c h� h�ng. 
Vui lòng b�o v	 th� � tình tr�ng t�t nh�t.

50.000 VNDPhí C�p L�i Sao Kê

Phí C�p l�i Sao kê ���c áp d�ng cho m�i b�n in sao kê ���c yêu c�u c�p l�i ho�c c�p thêm.

Không áp d�ng n�u T�ng Thanh Toán Đ�n H�n trên th� 

��c tr� tr�	c Ngày Đ�n H�n Thanh Toán

2,5%/ tháng ho�c 30%/n�m

T�t c� các kho�n phí 
�u ch�a bao g�m VAT


