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Phí chưa bao gồm 10% VAT

I.     Phí và lệ phí

 Phí đăng ký Thẻ thường

 Phí đăng ký Thẻ Selfie

 Phí thường niên

 Phí thay thế Thẻ chuẩn

 Phí thay thế Thẻ Selfie

 Phí thất lạc Thẻ

 Phí cấp lại PIN

 Phí ứng tiền mặt tại máy ATM (trên mỗi giao dịch)

 Phí tất toán trước hạn tiền mặt ưu việt

 Phí giao dịch tiền mặt nhanh/ tiền mặt ưu việt

 Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (trên mỗi giao dịch)

 Phí chậm thanh toán

 Phí vượt hạn mức

 Phí tra soát (thu trong trường hợp khách hàng khiếu nại sai)

 Xác nhận tài khoản theo yêu cầu của Chủ thẻ

 Phí xử lý giao dịch

II.  Lãi suất

 Lãi suất trong hạn/ tháng

 Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với các giao dịch mua sắm 
 hàng hóa/ dịch vụ)

III.  Cấp sao kê tài khoản/ Bản sao hóa đơn

 Sao kê hàng tháng

 Cấp lại sao kê (qua bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát)

 Cấp bản sao hóa đơn

IV.  Bảo hiểm

 Phí bảo hiểm hàng năm

V.  Thanh toán Thẻ

 Ngày sao kê

 Ngày đến hạn thanh toán

 Khoản thanh toán tối thiểu

Miễn phí

20.000 VNĐ

Miễn phí

100.000 VNĐ

120.000 VNĐ

Miễn phí

50.000 VNĐ

2,5% số tiền mặt ứng trước
Tối thiểu 75.000 VNĐ

4% trên dư nợ tiền mặt ưu việt hiện tại

0,2% giá trị giao dịch 

4% giá trị giao dịch 

3% trên Tổng số dư nợ Thẻ.
Tối thiểu 100.000 VNĐ

4% Tổng số tiền vượt hạn mức.
Tối thiểu 99.000 VNĐ

100.000 VNĐ/ yêu cầu

100.000 VNĐ/ yêu cầu

12.000 VNĐ/ kỳ sao kê có phát sinh dư nợ

4,08%

45 ngày

Miễn phí

100.000 VNĐ/ bản

100.000 VNĐ/ hóa đơn

4,3% hạn mức tín dụng

Ngày 5, 20 hoặc 30 hàng tháng

15 ngày sau ngày sao kê

2% Dư nợ gốc (tối thiểu 50.000 VNĐ) + 
Tổng phí và Lãi suất phát sinh trong kỳ 

+ Khoản trả góp hàng tháng

DANH MỤC PHÍ MỨC PHÍ VNĐ (THẺ CHUẨN)

*Biểu phí theo quy định FE CREDIT từng thời kỳ và được cập nhật tại website
www.fecredit.com.vn

Áp dụng từ 14/10/2019



ỨNG DỤNG THẺ FE
Tải ứng dụng Thẻ FE để sử dụng tất cả các tiện ích 

và dịch vụ Thẻ một cách nhanh chóng

MUA SẮM TRỰC TUYẾN
Yên tâm sử dụng Thẻ để mua 

sắm trực tuyến mọi lúc mọi nơi 
với độ an toàn cao

RÚT TIỀN TẠI ATM
Cần tiền mặt? Rút ngay tại một 

trong 20.000 ATM bất kỳ ở Việt Nam 
và hơn 4 triệu ATM trên toàn thế giới

MUA SẮM TẠI CỬA HÀNG
Quẹt Thẻ mua sắm tại 300.000 điểm 
bán hàng ở Việt Nam và hơn 70 triệu 

điểm bán hàng trên toàn thế giới

bạn đã biết các tiện ích của Thẻ tín dụng FE CREDIT PLUS+ chưa?

GIỚI THIỆU NHANH VỀ
THẺ FE CREDIT PLUS+



hướng dẫn sử dụng Thẻ tín dụng FE CREDIT PLUS+

Đưa Thẻ tín dụng vào 
máy ATM

có logo của MasterCard

Nhập
mã PIN

Chọn tài khoản 
“Thẻ tín dụng”

Chọn giao dịch
“Rút tiền mặt”
và nhập số tiền

Thẻ TÍN DỤNG

Đưa Thẻ
vào máy POS

Kiểm tra chính xác
số tiền cần thanh toán

2,367,000

Ký tên vào hoá đơn
mua hàng

*Số CVV hiển thị ở
mặt sau Thẻ của bạn
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MUA SẮM
TẠI CỬA HÀNG1 [ [QUẸT THẺ ĐỂ MUA SẮM TẠI 30.000

ĐIỂM BÁN HÀNG Ở VIỆT NAM VÀ HƠN 70 TRIỆU
ĐIỂM BÁN HÀNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

SỬ DỤNG
TẠI ATM3 [ [CẦN TIỀN MẶT? RÚT NGAY TẠI

MỘT TRONG 20.000 ATM BẤT KỲ Ở VIỆT NAM
VÀ HƠN 4 TRIỆU ATM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

MUA SẮM
TRỰC TUYẾN2 [ [YÊN TÂM SỬ DỤNG THẺ ĐỂ MUA SẮM

TRỰC TUYẾN MỌI LÚC MỌI NƠI VỚI
ĐỘ AN TOÀN CAO

PAYMENT

2,367,000

Xác nhận
số tiền cần thanh toán

Nhập thông tin
hiển thị trên Thẻ

Nhập mã OTP gửi đến
số điện thoại đã đăng ký của bạn

MÃ
OTP

XXXXXX



1 Ơi = 1 đồng

Tiện ích
(Điện nước)

Vận chuyển/
Đi lại hằng ngày

Siêu Thị Nạp tiền
điện thoại

Thanh toán qua
ứng dụng Thẻ FE

Rút tiền mặt

Hơn thế nữa, nhận ngay 2 Ơi PLUS+ cho mỗi 1.000 VNĐ chi tiêu cho những hạn mục còn lại.

ĐỔI ĐIỂM ƠI PLUS+ THÀNH “HOÀN TIỀN” VÀ HÀNG TRĂM QUÀ TẶNG HẤP DẪN

Chỉ cần liên hệ tổng đài CSKH FE CREDIT theo số: (028) 39 333 888

Nhận ngay 10X điểm Ơi PLUS+ cho mỗi 1.000 VNĐ chi tiêu cho những hạn mục sau:

chương trình điểm thưởng ƠI PLUS+

lưu ý an toàn khi sử dụng Thẻ FE CREDIT PLUS+

� Quý khách lưu ý luôn giữ Thẻ tín dụng FE 
CREDIT bên mình. KHÔNG đưa Thẻ cho bất kỳ 
ai, kể cả nhân viên FE CREDIT.

� KHÔNG chia sẻ số Thẻ, số CVV, mã PIN hoặc 
mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên FE CREDIT.

� Trường hợp Thẻ tín dụng của Quý khách bị mất 
hoặc thất lạc, vui lòng liên hệ ngay đến tổng đài 
chăm sóc khách hàng của FE CREDIT qua số điện 
thoại (028) 39 333 888.

� Trong quá trình giao dịch Thẻ, Quý khách sẽ nhận 
được tin nhắn thông báo giao dịch gửi đến số điện 
thoại đã đăng ký. Nếu Quý khách không thực hiện 
giao dịch nhưng vẫn nhận tin nhắn thông báo, vui 
lòng liên hệ ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng 
của FE CREDIT qua số điện thoại (028) 39 333 888.

� Khi sử dụng Thẻ để mua sắm, lưu ý nhận lại Thẻ tín dụng FE CREDIT từ thu ngân sau khi thanh toán 
thành công.

1 ƠI = 1 VNĐ



các kênh thanh toán

với ứng dụng Thẻ fe, bạn còn có thể

Thanh toán tiền mặt tại ngân 
hàng, cửa hàng chấp nhận thanh 
toán qua Payoo/Viettel/Momo/ 

VNPT hoặc qua bưu điện

Chuyển khoản 
ngân hàng

Thanh toàn trực tuyến qua 
Ứng dụng Thẻ FE, Viettel, 

Momo, Payoo

quý khách chỉ cần thanh toán số dư tối thiểu 
để tiếp tục sử dụng Thẻ FE CREDIT PLUS+

Yêu cầu tiền mặt 
ngay lập tức

Nạp tiền
điện thoại

Đặt vé
xem phim

Dễ dàng
chuyển đổi giao dịch 

mua sắm sang trả góp

Đặt vé du lịch
(Máy bay, Tàu, Xe)

Thanh toán hoá đơn
Điện/ Nước/ Internet 
và hơn thế nữa

Xem thông tin Thẻ
Những giao dịch 
trong sao kê 3 tháng 
gần nhất

Kiểm tra điểm 
thưởng ƠI PLUS+

Quản lý Thẻ
Mở/ khoá Thẻ, Báo 
mất Thẻ, Đổi mã PIN
Kích hoạt Thẻ

Quét & tạo mã
thanh toán QR


