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PHỤ LỤC 

 

I. ĐIỀU KIỆN - CHÍNH SÁCH CẤP THẺ TÍN DỤNG 

1. Điều kiện cấp thẻ tín dụng: 

1.1. Pháp lý cá nhân: 

TT Chứng từ Bản sao 
1 CMND/CCCD/Hộ chiếu X 
2 Hộ khẩu X 
3 KT3/Giấy tạm trú X 

1.2. Chính sách cấp thẻ: 

TT Chính sách cấp thẻ Chứng từ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

1 Thu nhập từ lương  Hợp đồng lao động chính thức tại các Doanh 
nghiệp có trụ sở tại Tp.HCM. 

 Sao kê lương 3 tháng gần nhất qua Ngân 
hàng 

 
 

X 

X 

2 Thu nhập từ cho thuê 
nhà 

 Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

 Hợp đồng cho thuê và chứng từ chứng minh 
nguồn thu nhập 

 X 
X 

3 Chủ doanh nghiệp/góp 
vốn vào doanh nghiệp 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
 Báo cáo tài chính năm gần nhất nộp Cơ quan 

có thẩm quyền 

 Tờ khai VAT 6 tháng gần nhất 

 X 
X 
 

X 

4 Chủ hộ kinh doanh cá 
thể 

 Giấy chứng nhận kinh doanh hộ cá thể 

 Các chứng từ thể hiện quá trình đóng thuế 
hoặc chứng từ chứng minh nguồn thu 

 X 
X 

5 Sở hữu thẻ tín dụng 
Ngân hàng khác 

 Không có quá 2 thẻ tín dụng tại Ngân hàng 
khác, thời gian sử dụng thẻ ít nhất 6 tháng, 
hạn mức thẻ tối thiểu 20 triệu đồng. 

 Cung cấp lịch sử giao dịch thẻ 6 tháng gần 
nhất và tổng dư nợ không quá 70% hạn mức 

  
 
 

X 

6 Sở hữu bất động sản tại 
Tp.HCM trên 2 tỷ đồng 

 Giấy chứng quyền sở hữu nhận bất động sản  X 

7 Sở hữu thẻ BHYT còn 
hiệu lực 

 Thẻ BHYT còn hiệu lực 
 Chứng từ thể hiện nguồn thu nhập 

 X 
X 

II. CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN 

1. Phí thường niên thẻ tín dụng: tối thiểu 299.000 đồng, mức phí tùy thuộc vào loại 
thẻ mà Khách hàng có nhu cầu sử dụng, phí tính theo hàng năm và thu vào kỳ thanh 

toán đầu tiên của năm. 
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2. Phí chuyển đổi trả góp1: 

Kỳ hạn trả góp (tháng) Mức phí 
3 1,49% 
6 2,49% 
9 3,49% 
12 4,49% 
18  6,49% 
24 8,49% 

 

 
1 Phí chuyển đổi trả góp thay đổi theo quy định của Ngân hàng trong từng thời điểm. 


