
 

 

Biểu phí dịch vụ dành cho Khách hàng tham gia gói sản phẩm VP Business (*) 

(Áp dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ) 

Loại phí VP Business 

Silver 

VP Business 

Gold 

VP Business 

Platinum 

1. Phí quản lý tài khoản 

(Áp dụng đối với các tài khoản có số dư bình quân 

tháng dưới mức số dư tối thiểu bình quân tháng 

theo quy định sản phẩm như sau: 

VP Business Silver: 30.000.000 VND 

VP Business Gold: 150.000.000 VND 

VP Business Platinum:300.000.000 VND) 

500.000  

VND/tháng 

1.000.000 

VND/tháng 

2.000.000 

VND/tháng 

2. Phí đóng tài khoản VP Business trong 

vòng 03 tháng sau khi mở (Phí đóng) 
50.000 VND/lần 200.000 VND/lần 500.000 VND/lần 

3. Tài khoản VP Business chuyển đổi sang 

loại tài khoản thanh toán thông thường 

trong vòng 03 tháng sau khi mở (Phí 

chuyển đổi) 

50.000 VND/lần 200.000 VND/lần 500.000 VND/lần 

4. Phí chuyển tiền đi bằng VND cho người hưởng cùng hệ thống 

 4.1.Chuyển cho người hưởng cùng hệ thống 

cùng tỉnh thành phố 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

 4.2.Chuyển cho người hưởng cùng hệ thống 

khác tỉnh thành phố 
8.000VND/món  5.000VND/món 3.000VND/món 

5. Phí chuyển tiền đi bằng VND cho người hưởng khác hệ thống  

5.1.Cùng tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản  

 5.1.1.Giá trị thấp, dưới 500,000,000 VND và 

khách hàng không có nhu cầu chuyển gáp 

0,016% (Min: 

15.000 VND) 

0,01% (Min: 15.000 

VND) 

0,006% (Min: 

15.000 VND) 

 5.1.2.Giá trị cao, từ 500,000,000 VND trở lên 

hoặc giá trị thấp dưới 500,000,000 VND có 

nhu cầu chuyển gấp sau giờ cut-off time 

VPBank quy định từng thời kỳ 

0,02% (Min: 25.000 

VND, Max: 

1.000.000 VND) 

0,013% (Min: 25.000 

VND, Max: 

1.000.000 VND) 

0,008% (Min: 

25.000 VND, Max: 

1.000.000 VND) 

5.2.Khác tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản 

 5.2.1. Giá trị thấp, dưới 500,000,000 VND và 

khách hàng không có nhu cầu chuyển gáp 

0,02% (Min: 20.000 

VND) 

0,013% (Min: 20.000 

VND) 

0,008% (Min: 

20.000 VND) 

 5.2.2.Giá trị cao, từ 500,000,000 VND trở lên 

hoặc giá trị thấp dưới 500,000,000 VND có 

nhu cầu chuyển gấp sau giờ cut-off time 

VPBank quy định từng thời kỳ 

0,04% (Min: 25.000 

VND, Max: 

1.000.000 VND) 

0,025% (Min: 25.000 

VND, Max: 

1.000.000 VND) 

0,015% (Min: 

25.000 VND, Max: 

1.000.000 VND) 

6. Dịch vụ Ngân hàng điện tử 

6.1. Phí đăng ký    

6.2. Phí thường niên năm đầu tiên    

6.3. Phí chuyển khoản trong nước    



 

 

6.3.1.Trong hệ thống VPBank     

6.3.2.Ngoài hệ thống VPBank bằng VND 

(Thanh toán điện tử liên ngân hàng)  
   

6.3.3. Ngoài hệ thống VPBank bằng ngoại tệ    

6.4. Phí dịch vụ thanh toán lương    

6.4.1.Trong hệ thống VPBank    

6.4.2. Ngoài hệ thống VPBank bằng VND 

(Thanh toán điện tử liên hàng trong nước)  
 

6.4.3. Ngoài hệ thống VPBank bằng ngoại tệ 

(Thanh toán trong nước)  
 

7. Dịch vụ chi lương (kênh tại quầy) 

7.1. Phí đăng ký Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

7.2. Phí sử dụng dịch vụ Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

7.3 Trích từ tài khoản để trả lương vào các 

tài khoản theo danh sách 

   

 Cùng hệ thống 3.200VND/món 2.000VND/món 1.200VND/món 

 Khác hệ thống 3.200VND/món + 

phí chuyển tiền khác 

hệ thống mục 5 

2.000VND/món + phí 

chuyển tiền khác hệ 

thống mục 5 

1.200VND/món + 

phí chuyển tiền khác 

hệ thống mục 5 

Các khoản phí không quy định trong biểu phí này áp dụng theo Biểu phí dịch vụ Tín dụng, Tài trợ thương mại 

và Quản lý tiền tệ VPBank dành cho Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiệu lực trong từng thời kỳ của 

VPBank 

(*) mức phí trên chưa bao gồm VAT. 

 


