
 

 

BIỂU PHÍ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 

(Sửa đổi, bổ sung một số mục phí đối với Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ,  
Hiệu lực từ ngày 27/04/2018) 

          

STT DỊCH VỤ MỨC THU TỐI THIỂU (MIN) TỐI ĐA (MAX) 

I GIAO DỊCH TÀI KHOẢN       

1 
Phí phong tỏa/tạm khóa một phần hoặc toàn bộ số dư 
trên tài khoản tại VP Bank 

      

1.1 
Theo yêu cầu của VP Bank hoặc theo quy định của pháp 
luật 

Miễn phí   

1.2 Theo yêu cầu của Ngân hàng khác 100,000VND/lần   

1.3 Theo yêu cầu của khách hàng 50,000VND/lần/1 tài khoản   

1.4 
Phong tỏa/tạm khóa tài khoản và thanh toán theo yêu 
cầu 3 bên của khách hàng 

300,000VND/ lần + phí chuyển 
tiền 

    

2 Dịch vụ tiền mặt tại Quầy       

2.1 
Nộp tiền mặt tại quầy (VND) (Nộp vào TK của khách 
hàng mở tại VPB, không phân biệt người nộp) 

      

2.1.1 Tại nơi mở tài khoản Miễn phí      

2.1.2 Khác nơi mở tài khoản:       

2.1.2.1 Cùng tỉnh, thành phố Miễn phí      

2.1.2.2 Khác tỉnh, thành phố       

a Nộp dưới 100 triệu/ngày/1 điểm giao dịch Miễn phí      

b 
Nộp từ 100 triệu/ngày/1 điểm giao dịch 
(>= 100 triệu/ngày/1 điểm giao dịch) 
Thu trên số tiền nộp 

0.03% 15,000 VND 500,000 VND  

2.3 Rút tiền mặt tại quầy (VND)       

2.3.1 Tại nơi mở tài khoản Miễn phí      

2.3.2 Khác nơi mở tài khoản:       

2.3.2.1 Cùng tỉnh, thành phố Miễn phí      

2.3.2.2 Khác tỉnh, thành phố       

a Rút dưới 50 triệu/ngày/1 điểm giao dịch Miễn phí      

b 
Rút từ 50 triệu/ngày/1 điểm giao dịch 
(>= 50 triệu/ngày/1 điểm giao dịch) 
Thu trên số tiền rút 

0.03% 20,000 VND 500,000 VND  

II DỊCH VỤ NGÂN QUỸ       

 Phí kiểm đếm tiền (áp dụng VND)       



 

 

1 
Kiểm đếm khi khách hàng rút tiền trong vòng 2 ngày kể 
từ ngày nộp tiền vào tài khoản 

0.02% 20.000 VND    

2 

Trường hợp khách hàng chuyển khoản trong vòng 2 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  
(Trừ trường hợp nộp tiền vào để thanh toán lương hoặc 
trả nợ gốc, lãi vay tại VPBank) 

0.02% 20.000 VND     

  
Ghi chú: Trường hợp khách hàng nộp tiền vào từ máy 
nộp tiền tự động/CDM được miễn phí kiểm đếm khi rút 
tiền hoặc chuyển khoản 

      

 


