NGUYÊN TẮC THU PHÍ
DỊCH VỤ THẺ VÀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 553/QĐ-NHKL ngày 31/3/2021
của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long)
−

Biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

−

(*)

−

(**)

−

Phí tất toán Thẻ: Áp dụng đối với những Thẻ hoạt động dưới 12 tháng kể từ ngày phát hành
Thẻ.

−

Việc rút tiền mặt tại hệ thống ATM của ngân hàng khác có thể sẽ bị tính thêm một khoản
phí do ngân hàng đó quy định.

−

Các khoản phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại
trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy giao dịch.

−

Các phí khác liên quan không được quy định sẽ được áp dụng theo biểu phí hiện hành của
Kienlongbank.

−

Kienlongbank sẽ chiết khấu cho Khách hàng theo mức chiết khấu mà nhà cung cấp (NCC)
dịch vụ chiết khấu cho Kienlongbank. Mức chiết khấu có thể thay đổi khi có sự thay đổi
mức chiết khấu theo thông báo của NCC hoặc theo chính sách của Kienlongbank từng thời
kỳ. Danh sách NCC và mức chiết khấu đối với dịch vụ Mobile Banking sẽ được
Kienlongbank công bố tại website www.kienlongbank.com trong từng thời kỳ.

−

Danh sách các Ngân hàng liên kết với Kienlongbank trong dịch vụ Thẻ và Ngân hàng điện
tử sẽ được Kienlongbank công bố trong từng thời kỳ.

−

Biểu phí này có thể thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của Kienlongbank trong từng thời
kỳ.

−

(1)

−

(2)

Đối với dịch vụ thanh toán thẻ tại Đơn vị chấp nhận thẻ:



Giám đốc CN/PGD quyết định mức phí chiết khấu phù hợp đối với từng Đơn vị chấp
nhận thẻ theo quy định của Kienlongbank.



Các trường hợp miễn giảm cao hơn trình Tổng Giám đốc phê duyệt thông qua Trung
tâm Thẻ.



Phí được tính trên số tiền giao dịch thẻ đối với từng loại thẻ và từng loại giao dịch.



Phí được thu theo từng lần và thu vào thời điểm Kienlongbank thanh toán cho Đơn vị
chấp nhận thẻ khoản phải trả giao dịch thanh toán thẻ trên POS Kienlongbank.

: Các khoản phí không chịu thuế giá trị gia tăng.

: Phí dịch vụ đặc biệt là phí mà Kienlongbank chấp nhận thực hiện những yêu cầu đặc
biệt liên quan đến Thẻ của Chủ Thẻ gồm: Phí chuyển đổi hình thức bảo đảm thẻ(*); Phí thay
đổi hạn mức tín dụng/hạn mức tín dụng tạm thời(*) (đối với Thẻ tín dụng); Phí thay đổi
hạng Thẻ; Phí cấp lại Bảng sao kê giao dịch; Phí xác nhận theo yêu cầu của Chủ Thẻ; Phí
phát hành nhanh(*); Phí thay đổi hạn mức giao dịch; Phí chọn số Thẻ theo yêu cầu (trừ Thẻ
Platinum).

Hạn mức dịch vụ theo gói là hạn mức chung của tất cả các giao dịch thuộc sản phẩm
dịch vụ được cung cấp, trừ trường hợp có quy định cụ thể hạn mức của từng loại giao dịch.
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Phí được thu bằng cách khấu trừ vào khoản phải trả giao dịch thanh toán thẻ trên POS
Kienlongbank đặt tại Đơn vị chấp nhận thẻ.

−

(3)

Phí này thu hàng tháng và thu khi có giao dịch Thẻ trong vòng 03 tháng gần nhất.

−

(4)

−

(5)

Trường hợp hạn mức rút tiền tại ATM ngoài nước theo quy định Kienlongbank lớn
hơn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì áp dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà
nước.
Tổng giao dịch tài chính không bao gồm giá trị giao dịch trả góp qua Thẻ tín dụng
trước khi chuyển đổi.
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