
Tối thiểu (Min) Tối đa (Max)

USD VND

I DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN

1 Mở tài khoản Không thu phí Không thu phí

2 Quản lý tài khoản áp dụng với TK không đạt số dư tối thiểu (*) 2 USD/TK/tháng 50.000 VND/ TK/tháng

Quản lý TKTT đặc biệt Theo thỏa thuận Theo thỏa thuận

3 Đóng tài khoản 10 USD/TK 100.000 VND/TK

4 Mở và sử dụng tài khoản thanh toán có nhiều số hiệu

4.1
Phí đăng ký mở Tài khoản thanh toán có nhiều số hiệu (thu một lần khi Khách hàng 

đăng ký)
Theo thỏa thuận

1.000.000 VND/tài khoản có 

nhiều số hiệu/ lần

4.2
Phí xử lý giao dịch qua Tài khoản thanh toán 

có nhiều số hiệu (thu định kỳ hàng tháng) ( không kết nối hệ thống)
Theo thỏa thuận 300.000VND/tháng

4.3
Phí xử lý giao dịch qua Tài khoản thanh toán 

có nhiều số hiệu (thu theo từng giao dịch) (có kết nối hệ thống)
Theo thỏa thuận 3,000VND/giao dịch

5 Mở và sử dụng tài khoản thanh toán số đẹp

5.1
Phí mở tài khoản thanh toán số đẹp

*Lưu ý thực hiện hạch toán theo hướng dẫn chi tiết tại PL03

Loại đặc biệt:

- Gồm từ 7 số giống nhau: aaaaaaa, aaaaaaa,…

- Gồm từ 7 số lặp trở lên dạng: aaaabbb, aaabbbbb, aaaabbbb, aabbccdd, aabbaabb, 

aaabbaaa, aabbbbaa, abbaabba, ….

Trong đó a,b,c,d là số 3 hoặc 6 hoặc 8 hoặc 9

 50.000.000 VND/tài khoản

Loại 1: 

- Gồm từ 7 số giống nhau: aaaaaaa, aaaaaaa,…

- Gồm từ 7 số lặp trở lên dạng: aaaabbb, aaabbbbb, aaaabbbb, aabbccdd, aabbaabb, 

aaabbaaa, aabbbbaa, abbaabba, ….

- Gồm từ 7 số tiến liên tục

 35.000.000 VND/tài khoản

Loại 2:

- Gồm 6 số giống nhau: aaaaaa, 

- Gồm 6 số lặp dạng: aaabbb, aabbaa, aabbbb, aaaabb, ababab, aabaab, abbabb, 

abaaba, aabbcc, abcabc,abccba,…

Trong đó a,b,c là số 3 hoặc 6 hoặc 8 hoặc 9

- Khách hàng SME thông thường,CMB: 

25.000.000 VND/tài khoản

- Khách hàng tổ chức khác SME,CMB: theo 

thỏa thuận

Loại 3: 

- Gồm 6 số giống nhau: aaaaaa

- Gồm 6 số lặp dạng: aaabbb, aabbaa, aabbbb,aaaabb, ababab, aabaab, abbabb, abaaba, 

aabbcc, abcabc,abccba,… 

- Gồm 6 số tiến liên tục

Khách hàng SME thông thường,CMB: 

20.000.000 VND/tài khoản

- Khách hàng tổ chức khác SME,CMB: theo 

thỏa thuận

Loại 4:

- Gồm 5 số giống nhau: aaaaa

-  Gồm 5 số lặp dạng: aabaa, ababa, abbba, aaabb, aabbb, abcab, abcba.

Trong đó a,b,c là số 3 hoặc 6 hoặc 8 hoặc 9

- Khách hàng SME thông thường,CMB: 

15.000.000 VND/tài khoản

- Khách hàng tổ chức khác SME,CMB: theo 

thỏa thuận

Loại 5:

- Gồm 5 số giống nhau: aaaaa

- Gồm 5 số lặp dạng: aabaa, ababa, abbba, aaabb, aabbb, abcab, abcba. 

- Gồm 5 số tiến liên tục

- Khách hàng SME thông thường, CMB: 

10.000.000 VND/tài khoản

- Khách hàng tổ chức khác SME, CMB: miễn 

phí

Loại 6 :

-  Gồm 4 số giống nhau: aaaa

-  Gồm 4 số lặp: abab, aabb, abba

Trong đó a,b,c là số 3 hoặc 6 hoặc 8 hoặc 9

- Khách hàng SME thông thường, CMB: 

5.000.000 VND/tài khoản

- Khách hàng tổ chức khác SME, CMB: miễn 

phí

STT

CÁC PHÍ 

KHÔNG CHỊU 

THUẾ GTGT

GHI 

CHÚ
Nội dung

Mức thu

PHỤ LỤC 09: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN TỆ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

(Thông báo khách hàng)

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 555-2021-QĐ-TGĐ ngày 4/8/2021)

(Phí trên chưa bao gồm thuế VAT)
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STT
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Loại 7 :

-  Gồm 4 số giống nhau: aaaa

-  Gồm 4 số lặp: abab, aabb, abba

-  Gồm 4 số tiến liên tục

-  Gồm 3 số cuối giống nhau: aaa (trong đó a là số 3 hoặc 6 hoặc 8 hoặc 9)

-  4 số cuối là năm sinh (Không bao gồm loại các năm có số cuối là 0, ví dụ 1970, 1980, 

…, xxx0).

- Khách hàng SME thông thường, CMB: 

3.000.000 VND/tài khoản

- Khách hàng tổ chức khác SME, CMB: miễn 

phí

Loại 8: Các trường hợp còn lại theo đề xuất của Khách hàng như số điện thoại, mã số 

thuế, số đăng ký kinh doanh….. và tuân theo quy định về mở tài khoản thanh toán số 

đẹp hiện hành

- Khách hàng SME thông thường, CMB: 

1.000.000 VND/tài khoản

- Khách hàng tổ chức khác SME, CMB: miễn 

phí

5.2 Phí quản lý tài khoản thanh toán số đẹp
Áp dụng theo mức phí quản lý tài khoản thanh 

toán thông thường

II GIAO DỊCH TÀI KHOẢN THẤU CHI

1 Phí thiết lập tài khoản thấu chi (Thu một lần khi cấp tài khoản) X

1.1 Hạn mức đến 500 triệu VND 0.15% 500.000 VND X

1.2 Hạn mức từ 500 triệu đến 1 tỷ VND 0.20% 1.000.000 VND X

1.3 Hạn mức trên 1 tỷ 0.25% 1.500.000 VND 10.000.000 VND X

1.4 Phí thiết lập lại tài khoản thấu chi Bằng 50%-90% phí thiết lập mới X

2

Phí duy trì và quản lý tài khoản thấu chi thu hàng tháng hoặc thu 1 lần* khi cấp 

hạn mức

*Số tiền thu phí = Mức thu (VND) tương ứng với giá trị hạn mức được cấp  x số tháng 

hạn mức được cấp. (Phí chưa bao gồm VAT)

2.1 Hạn mức đến 100 triệu 50.000 VND

2.2 Hạn mức trên 100 triệu đến 300 triệu VND 100.000 VND

2.3 Hạn mức trên 300 triệu đến 500 triệu VND 150.000 VND

2.4 Hạn mức trên 500 triệu đến 700 triệu VND 200.000 VND

2.5 Hạn mức trên 700 triệu VND 250.000 VND

3 Các phí sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản Áp dụng theo biểu phí quầy

III GIAO DỊCH TIỀN MẶT

1 Nộp tiền mặt vào tài khoản

1.1 Nộp tiền mặt vào tài khoản đối với VND

1.1.1 Nộp vào tài khoản cùng tỉnh/ TP nơi mở tài khoản Không thu phí Không thu phí

1.1.2 Nộp vào tài khoản khác tỉnh/ TP nơi mở tài khoản 0.03% 20.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

1.2 Ngoại tệ USD 0.30% 2 USD

1.3 Ngoại tệ EUR 0.50% 4 EUR

1.4 Ngoại tệ khác 0.70% tương đương 4 USD

2 Rút tiền mặt từ tài khoản

2.1 Rút tiền mặt đối với VND

2.1.1 Rút cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản Không thu phí Không thu phí

2.1.2 Rút khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 0.03% 20.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

2.2 Rút tiền mặt đối với ngoại tệ 

a/ USD 0.20% 2 USD

b/ EUR 0.20% 2 EUR

c/ JPY 0.20% 200 JPY

d/ AUD 0.20% 2 AUD

e/ SGD 0.50% 3 SGD

f/ CAD 0.50% 2 CAD

g/ Ngoại tệ khác (theo thỏa thuận) 0.50%

IV CHUYỂN KHOẢN TRONG NƯỚC

1 Nhận chuyển khoản từ ngân hàng trong nước Không thu phí Không thu phí

2 Chuyển khoản

2.1 Trong hệ thống VPBank Không thu phí

2.2 Ngoài hệ thống VPBank

* Giá trị thấp (đối với món tiền < 500 triệu VND và khách hàng không có nhu cầu 

chuyển gấp)
0.015%  14.000 VND 

(Phí trên chưa bao gồm thuế VAT)
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* Giá trị cao (đối với món tiền ≥ 500 triệu VND hoặc món tiền ≤ 500 triệu VND nhưng 

khách hàng có nhu cầu chuyển gấp)
0.02% 23.000 VND 950.000VND

2.3
Trường hợp khách hàng chuyển khoản trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền 

mặt vào tài khoản thì thu phí theo các mức đã quy định và thu thêm phí kiểm đếm.

Tham chiếu Phí kiểm đếm 

(Áp dụng VND) mục 4.3

2.4 Trả lương qua tài khoản

2.4.1 Trả trong cùng hệ thống VPBank Không thu phí

2.4.2 Trả ngoài hệ thống VPBank
Áp dụng như thanh toán chuyển tiền đi trong 

nước bằng VND
5.000 VND/món

2.4.3
Thanh toán lương cho người thụ hưởng có tài khoản ở trong nước & nước ngoài (bằng 

Ngoại tệ)

Áp dụng như thanh toán chuyển tiền đi trong 

& nước ngoài bằng ngoại tệ

2.5 Thanh toán theo lô Thu như phí chuyển tiền

2.6 Thanh toán tự động định kỳ (VNĐ)

2.6.1 Đăng ký sử dụng dịch vụ 50.000 VND/lần

2.6.2 Chuyển khoản trong nước định kỳ Áp dụng theo mục phí Chuyển tiền đi VND

3 Chuyển trong nước bằng ngoại tệ

3.1 Trả cho người hưởng cùng hệ thống không thu phí không thu phí không thu phí

3.2 Trả cho người hưởng khác hệ thống 0,05% 0,05% 5 USD 50 USD

V DỊCH VỤ INTERNET BANKING

1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ (Không bao gồm thiết bị bảo mật) Không thu phí Không thu phí Không thu phí

2 Sửa đổi thông tin dịch vụ 10.000 VND

3 Chấm dứt sử dụng dịch vụ 50.000 VND

4 Phí thường niên

4.1 Gói truy vấn 100.000 VND

4.2 Gói thanh toán/Gói tài chính 500.000 VND

5 Chuyển khoản trong nước

5.1 Trong hệ thống VPBank Không thu phí

5.2 Ngoài hệ thống VPBank

5.2.1 Giá trị thấp <500.000.000 0.015% 14.000 VND 950.000VND

5.2.2 Giá trị cao ≥ 500.000.000 0.015% 14.000 VND 950.000VND

5.2.3 Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 0.015% 14.000 VND 950.000VND

5.2.4 Ngoài hệ thống VPBank (Thanh toán ngoại tệ) 0.10% 60.000 VND/3USD 1.000.000 VND/50USD

6 Chuyển khoản đi nước ngoài 
0,2% + điện phí 5 USD + 

phí OUR 

5 USD + điện phí 5 USD + phí 

OUR

200 USD + điện phí 5 USD 

+ phí OUR 

7 Thanh toán định kỳ

7.1 Phí đăng ký dịch vụ sử dụng Không thu phí

7.2 Trong cùng hệ thống VPBank Không thu phí

7.3 Ngoài hệ thống VPBank (trong nước )
Áp dụng biểu phí theo từng loại thanh toán 

ngoài hệ thống (trong nước)

8 Thanh toán hóa đơn(*) Không thu phí

9 Thanh toán lương theo danh sách

9.1 Thanh toán lương cho người thụ hưởng có tài khoản trong cùng hệ thống VPBank Không thu phí

9.2
Thanh toán lương cho người thụ hưởng có tài khoản ngoài hệ thống VPBank (Bằng 

VND)

Áp dụng như thanh toán chuyển tiền đi trong 

nước bằng VND
5.000 VND/món

9.3
Thanh toán lương cho người thụ hưởng có tài khoản ở trong nước & nước ngoài (bằng 

Ngoại tệ) qua Internet Banking

Áp dụng như thanh toán chuyển tiền đi trong 

& nước ngoài bằng ngoại tệ

10 Phí quản lý dòng tiền Theo thỏa thuận Theo thỏa thuận

VI DỊCH VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1 Nộp thuế điện tử/ Hải quan điện tử 0.015% 14.000 VND 950.000VND

2 Thu NSNN tại quầy qua tài khoản chuyên thu của KBNN mở tại NH khác
thu theo biểu phí chuyển khoản trong nước tại 

quầy

3 Thu NSNN qua tài khoản chuyên thu của KBNN mở tại VPBank Không thu phí

4 Nộp thuế điện tử bằng ngoại tệ 0.10% 5 USD 50 USD

VII GIAO DỊCH SÉC

(Phí trên chưa bao gồm thuế VAT)
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USD VND
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1 Phí phát hành sổ séc (10 tờ/quyển) 20.000 VND/quyển

2 Bán lẻ séc 5.000 VND/tờ

3 Bảo chi séc 20.000 VND/tờ

4 Thông báo séc không đủ khả năng thanh toán 50.000 VND/lần

5 Thông báo mất séc 50.000 VND/lần

6 Thu hộ séc do Ngân hàng trong nước phát hành 10.000 VND/tờ

7 Phí tra soát Séc Theo thực tế phát sinh 5USD + điện phí (nếu có)

VIII DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

1 Kiểm định ngoại tệ 1 USD/tờ 1 USD

2
Đổi séc lữ hành (Nếu lấy VND thì áp dụng tỷ giá mua chuyển khoản do VPBank 

công bố tại thời điểm giao dịch) 
2% 2 USD

3 Đổi tiền

3.1 Đổi tiền mặt ngoại tệ

3.1.1
Lấy đồng Việt Nam (áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt do VPBank công bố tại thời 

điểm giao dịch)
Không thu phí

3.1.2 Đổi tiền mặt ngoại tệ mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ Không thu phí

3.1.3 Đổi tiền mặt ngoại tệ mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 3% 2 USD

3.2 Đổi tiền mặt Việt Nam đồng

3.2.1 Đổi tiền mặt VND mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ

a/ Số tiền đổi ≤ 2.000.000 VND Không thu phí

b/ Số tiền > 2.000.000 VND 0.5% - 1%
300.000 VND - 500.000 

VND

3.2.2 Đổi tiền mặt VND mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 0.05% - 3.6% 5.000 VND

3.2.3
Đổi tiền mặt VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Thực hiện theo quy định hiện hành 

của NHNN)
Không thu phí

4 Phí kiểm đếm (Áp dụng VND) 

4.1 Kiểm đếm VND hộ KH

4.1.1 Ngoài giờ giao dịch (sau 17h00) 0.03% 50.000 VND

4.1.2 Tại trụ sở VPBank 0.02% 50.000 VND 1.000.000 VND

4.1.3 Tại nơi KH yêu cầu

a Trong vòng 5km tính từ nơi có VPBank 0.05% 300.000 VND 1.000.000 VND

b Lớn hơn 5km đến 20km tính từ nơi có VPBank 0.06% 500.000 VND 1.000.000 VND

4.2 Kiểm đếm khi KH nộp tiền Không thu phí

4.3

Kiểm đếm VND khi KH rút tiền/ chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày 

nộp tiền vào tài khoản;

*Trừ trường hợp nộp tiền vào để thanh toán lương hoặc trả nợ gốc, lãi vay tại VPBank

0.02% 20.000 VND 1.000.000 VND

IX DỊCH VỤ THU CHI HỘ 

1 Dịch vụ thu hộ KHDN

1.1 Thu tiền mặt tại địa điểm KH

1.1.1 Nhận tiền mặt theo lần tại địa điểm do Khách hàng chỉ định

a Dưới 10 km 0.20% 1.000.000 VND/Lần

b Từ 10km trở lên Theo thỏa thuận 2.000.000 VND/lần

1.1.2 Đặt quầy giao dịch thu tiền mặt tại địa điểm do Khách hàng chỉ định Theo thỏa thuận 5.000.000 VND/lần

1.2 Thu hộ tại quầy giao dịch của VPBank Thỏa thuận 25,000 VNĐ/giao dịch

1.3 Thu hộ qua Internet Banking Thỏa thuận
* Thu hộ qua Internet banking: Tham chiếu 

theo Mục 5 - Phần V

1.4 Thu hộ qua ATM/CDM Thỏa thuận 10,000 VNĐ/giao dịch

1.5 Thu hộ qua các kênh khác Thỏa thuận Thỏa thuận  3,000đ/món 

2 Dịch vụ chi hộ KHDN

2.1 Chi hộ tiền mặt tại địa điểm KH

2.1.1 Chi tiền mặt theo lần tại địa điểm do Khách hàng chỉ định

a Dưới 10 km Thỏa thuận 0.20% 1.000.000 VND/lần

b Từ 10km trở lên Thỏa thuận Thỏa thuận 2.000.000 VND/lần

2.1.2 Đặt quầy giao dịch chi tiền mặt tại địa điểm do Khách hàng chỉ định Thỏa thuận Thỏa thuận 5.000.000 VND/lần

2.2 Chi hộ qua quầy giao dịch của VPBank Thỏa thuận Thỏa thuận 25.000 VNĐ/món

2.3 Chi hộ qua Internet Banking Thỏa thuận
* Chi hộ qua Internet banking: Tham chiếu 

theo Mục 5 - Phần V

2.4 Chi hộ qua ATM/CDM Thỏa thuận 10,000 VNĐ/giao dịch

2.5 Chi hộ qua kênh khác 

2.5.1 Kênh Napas Thỏa thuận Thỏa thuận  5,000VND/món 

(Phí trên chưa bao gồm thuế VAT)
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2.5.2 Kênh CITAD Thỏa thuận Thỏa thuận  10,000VND/món 

2.5.3 Kênh kết nối hệ thống nội bộ Thỏa thuận Thỏa thuận  1,000VND/món 

X

1 Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn  qua fax/email Không thu phí

2 Giao dịch chuyển tiền trong nước  qua fax/email 2.000 VND/GD

3 Giao dịch chuyển tiền quốc tế, mua bán/hoán đổi ngoại tệ  qua fax/email 10.000 VND/GD

4 Giao dịch cấp tín dụng  qua fax/email 20.000 VND/GD

5 Giao dịch khác  qua fax/email 20.000 VND/GD

6 Phạt chậm bổ sung chứng từ bản chính qua fax/email 20.000 VND/GD

XI DỊCH VỤ SMS BANKING

1 Phí đăng ký dịch vụ Không thu phí

2 Phí thay đổi, sửa thông tin dịch vụ 20.000 VND/lần

3 Phí sử dụng dịch vụ 20.000 VND/số điện thoại/tài khoản/tháng

XII DỊCH VỤ KHÁC

1 Sao lục chứng từ

1.1 Chứng từ đã phát sinh trong vòng 1 tháng 20.000 VND/ 1 chứng từ

1.2 Chứng từ đã phát sinh trên 1 tháng 50.000 VND/ 1 chứng từ

1.3 Chứng từ đã phát sinh của tài khoản đã tất toán 100.000 VND/ 1 chứng từ

1.4 Phí xác nhận thông tin tài khoản theo yêu cầu của khách hàng 
100.000 VND bản đầu tiên/50.000 bản tiếp 

theo

2 Cung cấp sổ phụ tài khoản/sao kê tài khoản và hóa đơn tại quầy

2.1 Tại Ngân hàng 

2.1.1 KH đăng ký lấy sổ phụ/sao kê và hóa đơn tại quầy định kỳ Không thu phí

2.1.2 Đột xuất theo yêu cầu (Hoặc từ lần thứ 2 trở đi) 5 USD/lần/tài khoản 50.000 VND/lần/tài khoản

2.2 Sao thêm sổ phụ /sao kê/ Hóa đơn tại quầy 5 USD/lần thêm/tài khoản 50.000 VND/lần thêm/tài khoản 

2.3 Gửi qua Email Không thu phí

2.4 Gửi qua fax 50.000 VND + chi phí fax 

2.5 Gửi đến địa chỉ KH yêu cầu

2.6 Sao kê sổ phụ/ hóa đơn tại quầy cung cấp gửi qua Kết nối hệ thống (API/sftp) thỏa thuận

Mức phí tối thiểu bằng chi phí 

phát triển hệ thống của VPBank 

để kết nối với Khách hàng

3

3.1 Bằng Tiếng Việt 50.000 VND/lần

3.2 Bằng Tiếng Anh/ song ngữ 100.000 VND/lần

4

4.1 Theo yêu cầu của Vpbank hoặc theo quy định của pháp luật Không thu phí

4.2 Theo yêu cầu của các Ngân hàng khác 100.000 VND/lần

4.3 Theo yêu cầu của khách hàng ngoài mục đích vay 50.000 VND/lần

4.4 Phong tỏa tài khoản và thanh toán theo yêu cầu 3 bên của khách hàng 300.000 VND/lần + phí chuyển tiền

5 Phí tra soát

5.1 * VND 20.000 VND/món

5.2 * Ngoại tệ

-Tra soát bằng ngoại tệ trong nước 02 USD/món

-Tra soát bằng ngoại tệ nước ngoài/Điều chỉnh ngày giá trị khi Ngân hàng ngước ngoài 

thu phí

5 USD/1GD + điện phí + phí 

phát sinh 

5.3 Điện tra soát/Hủy

5 USD + điện phí + phí thực 

tế phải trả Ngân hàng nước 

ngoài

6 Phí xác nhận phong tỏa số dư tiền gửi 100.000 VND/lần

7 Phí xác nhận thanh toán qua ngân hàng để thực hiện cấp giấy phép tự động 300.000 VND/lần

8

Phí gửi giữ hồ sơ tài sản (ngoại trừ các tài sản đang được bảo đảm cho các nghĩa 

vụ tại VPBank)

* Lưu ý: áp dụng nếu VPBank đồng ý cung cấp dịch vụ cho Khách hàng

500.000 VND/lần/năm (tính tròn năm) 500.000VND

9 Phí cấp bản sao/xác nhận lưu giữ giấy tờ là tài sản gửi giữ 50.000 VND/lần

10 Phí chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn 200.000 VND/lần

11 Phí cấp lại bản sao y Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn Theo thỏa thuận
100.000 

VND/lần
1.000.000 VND/lần

Phí sao kê tại quầy + phí CPN

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH QUA FAX/EMAIL (*) áp dụng cho Khách hàng thuộc Khối SME

Xác nhận số dư tài khoản theo yêu cầu/Xác nhận có tài khoản tại Ngân hàng

Phí phong tỏa/Tạm khóa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản tại VPBank

(Phí trên chưa bao gồm thuế VAT)



Tối thiểu (Min) Tối đa (Max)

USD VND

STT

CÁC PHÍ 

KHÔNG CHỊU 

THUẾ GTGT

GHI 

CHÚ
Nội dung

Mức thu

Lưu ý:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thu thuế và thuế hải quan tại quầy áp dụng mức phí giao dịch chuyển tiền tại quầy

Khách hàng SME số dư tài khoản tối thiểu: 1,000,000 VNĐ/100 USD hoặc theo quy định sản phẩm theo từng thời kỳ, không áp dụng với Khách hàng thuộc segment CMB, CIB, NFI, FITB, FM.

Ngân hàng không  tính lãi đối với những ngày tài khoản có số dư nhỏ hơn số dư tối thiểu

Các phí không được thu vượt mức tối đa/nhỏ hơn mức tối thiểu theo quy định của Pháp luật hiện hành:

Phí rút tiền mặt từ tài khoản VND (khoản 6.1 mục I ): Không thu vượt quá 0,05% giá trị tiền rút từ  tài khoản

Trường hợp KH nộp tiền mặt tại quầy để trả nợ gốc, lãi vay tại VPBank  Không thu phí nộp tiền 

Trường hợp khách hàng nộp tiền vào từ máy nộp tiền tự động/CDM được Không thu phí kiểm đếm khi rút tiền hoặc chuyển khoản

Chuyển trả lãi, gốc vay tại VPBank không thu phí chuyển tiền

Dịch vụ thu chi hộ với Khách hàng có Hợp đồng Thu chi hộ với VPBank tại Khối CIB, CMB, FITB và NBFI các mức phí thực hiện theo thỏa thuận với Khách hàng

Thanh toán hóa đơn trên internetbanking có thể thu phí của bên thụ hưởng hoặc của bên nộp tiền tùy thỏa thuận với Khách hàng

Nghiệp vụ giao dịch qua fax/email không thu phí với Khách hàng thuộc Khối CIB, CMB, FITB, NonBankFI

Nếu sai sót phát sinh do Ngân hàng thì không được thu phí tra soát của Khách hàng

(Phí trên chưa bao gồm thuế VAT)


