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Chi tiết thẻ

Linh hoạt hoàn tiền đến 20% theo lĩnh vực


mong muốn

Hoàn tiền linh hoạt đến 20% theo từng nhóm danh mục mỗi kỳ


sao kêJ

u Nhóm 1: Coffee & Fastfoo_

u Nhóm 2: Du lịch và khách sạn

u Nhóm 3: Các nội dung số (Netflix, Spotify, App Store, GG Play…)

Ưu đãi mở thẻ

Hoàn phí thường niên năm đầu khi có ít nhất 3 giao dịch chi tiêu 

hoặc 1 chi tiêu có giá trị tối thiểu 500.000 VNĐ trong vòng 30 

ngày kể từ ngày kích hoạt

Trả góp linh hoạt

Trả góp linh hoạt mọi giao dịch tới 12  tháng, đặc biệt hỗ trợ 

0% lãi suất tại nhiều đối tác lớn như Shopee, Tiki, Sendo, FPT 

Shop, Nguyễn Kim,...

Cơ hội mua giá hời trong tầm tay, ưu đãi tới 30%

Ưu đãi tới 30% tại hơn 300 cửa hàng trong Thế giới ưu đãi JOY

Miễn lãi tối đa

An tâm mua sắm, miễn lãi tối đa tới 45 ngày
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Điều kiện và hồ sơ mở thẻ

Hỗ trợ chi tiêu, thanh toán trên toàn thế giới


Thanh toán hàng hóa, rút tiền mặt linh hoạt tại hơn 02 triệu ATM 

và 40 triệu điểm chấp nhận thẻ Mastercard trên toàn thế giới

Điều kiện tham gia

Hồ sơ đăng ký

     Quốc tịch: Việt Nam.


    Tuổi: Từ đủ 18 đến 65 tuổi.


    Thu nhập: lương chuyển khoản từ 08 triệu đồng/tháng.


    Có hộ khẩu/tạm trú tại các tỉnh/thành phố có trụ sở của MSB

    Bản sao CMND/CCCD


    Giấy tờ chứng minh thu nhập hoặc các chứng từ thay thế


    khác (Ảnh chụp thẻ tín dụng NH khác)


    Bản sao Hộ khẩu/ giấy tờ chứng minh tạm trú (Giấy tờ  


    chứng minh địa chỉ tạm trú nếu sinh sống tại địa chỉ 


    khác địa chỉ thường trú (hóa đơn điện, hóa đơn điện


    thoại cố định, hóa đơn nước sinh hoạt, hóa đơn internet 


    hoặc thông báo nộp tiền điện, điện thoại)

Biểu phí và lãi suất

Phí thường niên Lãi suất (tháng) Phí phát hành

399.000 đồng (thẻ chính)


199.000 (thẻ phụ)


~ 3,5%/ tháng 0 đồng



Bảo mật và những tính năng khác
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Bảo mật an toàn 3D-Secure

Công nghệ thanh toán không tiếp xúc - Contactless

Internet Banking/ Mobile Banking

Thông báo biến động tài khoản

Bảo mật tuyệt đối với mã OTP khi thanh toán Online, với công nghệ 

Mastercard SecureCode

Giao dịch nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật với công nghệ thanh toán 

phi tiếp xúc - Contactless

Quản lý thẻ và thanh toán dư nợ thẻ tín dụng nhanh nhất

Cập nhật biến động số dư, các khoản thanh toán đến hạn kịp thời 

thông qua tin nhắn SMS, ứng dụng MSB mBank và hệ sinh thái thẻ 

MSB Plus

Sao kê điện tử thẻ tín dụng

Tính năng sao kê điện tử được gửi trực tiếp đến Email Quý khách đăng 

ký tại MSB, an toàn và nhanh chóng.Ngoài ra, tính năng này giúp giảm 

thiểu việc sử dụng giấy và góp phần bảo vệ môi trường.

MSB Plus

Hệ sinh thái Thẻ MSB với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn thuộc mọi lĩnh 

vực: ăn uống, mua sắm, du lịch...



Câu hỏi thường gặp
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Làm thế nào để đăng ký thẻ?

Trường hợp không có thu nhập từ lương KH có thể mở thẻ 

tín dụng MSB hay không?

Lãi suất chi tiêu là gì?

Ngân hàng MSB đưa ra điều kiện mở thẻ vô cùng đơn giản. Theo đó, chỉ cần 

là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 65; có hộ khẩu hoặc tạm trú 

tại địa bàn có đơn vị kinh doanh của MSB; thu nhập tối thiểu 5 triệu mỗi 

tháng là bạn đã đủ điều kiện đăng ký mở thẻ tín dụng MSB.

Khách hàng hoàn toàn có cơ hội mở thẻ khi sở hữu thẻ tín dụng ngân hàng 

khác hoặc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của các hãng bảo hiểm thỏa mãn 

quy định MSB.

Lãi suất chi tiêu của thẻ tín dụng là lãi suất được tính trên những giao dịch 

phát sinh trong kì sao kê mà khách hàng chưa thanh toán đủ khi đến hạn 

thanh toán.

Thủ tục mở thẻ tín dụng MSB gồm có các loại giấy tờ như:


     Đơn đăng ký phát hành thẻ tín dụng theo mẫu của ngân hàng MSB


     Bản sao CMND và sổ hộ khẩu


     Giấy tờ chứng minh địa chỉ tạm trú nếu bạn không sinh sống tại địa chỉ 


     thường trú


     Giấy tờ chứng minh thu nhập các chứng từ thay thế khác (Ảnh chụp thẻ 

tín dụng NH khác)


Khi được duyệt hồ sơ mở thẻ, ngân hàng sẽ cấp cho bạn một hạn mức tín 

dụng hạn mức này phù thuộc vào nhiều yếu tố như thu nhập; lịch sử tín 

dụng…của bạn, mở thẻ ảo tại MSB Plus. Ngoài ra, các khách hàng hiện hữu 

của MSB có thể mở thẻ tín dụng phi vật lý chỉ trong 2 phút thao tác ngay trên 

hệ sinh thái MSB Plus của ứng dụng MSB Bank.



Thẻ tín dụng MSB Mastercard mDigi

Phí chậm trả là gì? Khi nào phải chi trả phí này?

Những cửa hàng được giảm giá 30% tra cứu ở đâu?

Sao kê thẻ tín dụng là gì?

Phí chậm trả là khoản phí bạn phải chịu nếu không thanh toán đủ và đúng 

hạn số tiền thanh toán tối thiểu. Trên sao kê bạn nhận được hàng tháng luôn 

có thông tin về tổng số tiền bạn chi tiêu trong chu kỳ thanh toán, số tiền 

thanh toán tối thiểu và ngày đến hạn thanh toán. Ngày đến hạn là ngày cuối 

cùng bạn phải thanh toán cho ngân hàng ít nhất số tiền tối thiểu. Nếu bạn 

chưa trả được toàn bộ số tiền đã chi tiêu, bạn cần phải trả ít nhất là số tiền 

tối thiểu này để không bị phạt chậm thanh toán.

MSB hiện có trang ưu đãi giảm 30% tại hơn 300 cửa hàng trong Thế giới ưu 

đãi JOY, giúp bạn thỏa sức săn tìm ưu đãi cho mình. Tham khảo thêm tại 

đây https://www.msb.com.vn/joy

Sao kê tài khoản thẻ tín dụng là bản liệt kê chi tiết các khoản thanh toán và 

tổng số tiền mà chủ thẻ sử dụng hàng tháng. Bản sao kê này sẽ được gửi đến 

địa chỉ mà chủ thẻ yêu cầu, tập tin sao kê cũng có thể gửi đến email của Chủ 

thẻ. Chủ thẻ có trách nhiệm đối chiếu kỹ sao kê với các khoản thanh toán của 

mình và phải thanh toán số dư trong sao kê cho ngân hàng.


Đến ngày Sao kê, các giao dịch chờ sao kê sẽ được đưa vào báo cáo sao kê 

tài khoản gửi cho khách hàng. Ngân hàng cũng đưa vào sao kê các giao dịch:

Thanh toán số dư thẻ tín dụng của chủ thẻ trong kỳ sao kê


Tiền lãi vay (nếu có)


Phí trả chậm (nếu có)


Phí vượt hạn mức tín dụng (nếu có)


Phí thường niên
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Khi mất thẻ tôi phải làm gì?

MSB hiện nay hỗ trợ khóa thẻ tín dụng thông qua các dịch vụ ngân hàng điện 

tử như Internet Banking hoặc Mobile Banking. Vì vậy khi phát hiện bị mất thẻ, 

bạn cần gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng 


MSB 24/7 – (+84) 24 944 5566 hoặc đăng nhập  ứng dụng NHĐT MSB 

mBank để khóa thẻ ngay lập tức.



Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam



Trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội


Tel: (024) 3 771 89 89  |  Email: cskhcanhan@msb.com.vn


Bản quyền © 2021 thuộc về 


Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MSB


MSB đồng hành cùng bạn trước mọi nhu cầu tài chính 

trong cuộc sống. Hãy liên lạc với chúng tôi.


