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HẠN MỨC GIAO DỊCH 

TRANSACTION LIMIT 

THẺ TÍN DỤNG TIMO VISA (STANDARD)  

TIMO VISA CREDIT CARD (STANDARD) 

Hạn mức sử dụng thẻ trong 1 ngày và 1 lần/ Daily limit and transaction limit 

Loại giao dịch/ Types 

Số tiền giao dịch (đồng)/ngày 

Transaction amount limit per day 

(VND) 

Số lần giao dịch/ngày Number 

of transactions per day 

Số tiền giao dịch (đồng)/lần 

Amount per transaction 

(VND) 

Giao dịch tại POS 

Transaction at POS 
200,000,000 15 50,000,000 

Giao dịch tại Ecom + Moto 

Transaction at Ecom + Moto 
100,000,000 20 50,000,000 

Rút tiền mặt tại ATM + POS(*) 

Cash withdrawal at ATM+POS 
50,000,000 10 25,000,000 

 
 
Hạn mức sử dụng thẻ trong 4 ngày liên tục/ L'mit of card usage within 4 consecutive days 

 

Số tiền giao dịch (đồng) trong 4 ngày Total 

Amount within 4 consecutive days (VND) 

Tần suất giao dịch trong 4 ngày 

Number of transactions within 4 consecutive days 

Giao dịch tại POS 

Transaction at POS 
500,000,000 30 

Giao dịch tại Ecom + Moto 

Transaction at Ecom + Moto 
300,000,000 40 

Rút tiền mặt tại ATM + POS 

Cash withdrawal at ATM+POS 
150,000,000 30 

 

(*) Hạn mức rút tiền mặt theo chính sách mở thẻ/ Cash withdrawal limit by issuing card policy 

Condition Limit 

Thẻ mở theo chính sách phong toả tài khoản tiết kiệm 
The card is issued by the policy of blocking term deposit 

100% hạn mức tín dụng 
100% of credit limit 

Thẻ mở theo hình thức khác: 
The card is issued by the other policy: 

 

- Hạn mức tín dụng dưới 50 triệu đồng 
- Credit limit under 50 million VND 

50% hạn mức tín dụng 
50% of credit limit 

- Hạn mức tín dụng từ 50 triệu đồng trở lên  
- Credit limit from 50 million VND 

100% hạn mức tín dụng 
100% of credit limit 

 

Áp dụng từ/Applied from: 01/03/2023 


