BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
TÀI KHOẢN TIỀN GỬI (DP) VÀ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC (FX)
Ban hành kèm theo Quyết định số: 225/QĐ-NHNo-TCKT ngày 06/2/2020
của Tổng Giám đốc Agribank.

Mức phí (Chưa bao gồm thuế GTGT)
Danh mục phí dịch vụ
Mức phí

Tối thiểu

Tối đa

1. Giao dịch cùng hệ thống Agribank
1.1. Đối với khách hàng có tài khoản
1.1.1. Mở tài khoản tiền gửi
Mở tài khoản tiền gửi

Miễn phí

Số dư tối thiểu: Thực hiện theo quy định của Agribank
1.1.2. Gửi, rút tiền từ tài khoản (giao dịch tiền mặt)
1.1.2.1. Tại chi nhánh mở tài khoản
Nộp tiền mặt bằng VND
Trường hợp nộp tiền mặt VND mệnh
giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống và
số tiền nộp từ 100 triệu đồng trở lên.
Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh giá
< 50 USD vào TKTT và nộp số
lượng tờ từ 30 tờ trở lên
Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh giá
≥ 50 USD
Nộp tiền mặt ngoại tệ khác

Miễn phí
0,03%

20.000đ

0,4%

2 USD

2.000.000đ

200 USD
0.2%

2 USD

200 USD

0.4%

4 USD

200 USD

0.3%

2 EUR

150 EUR

0-0,1%

5.000đ

Thỏa thuận
nhưng không
thấp hơn
0,005% số tiền
giao dịch

Rút TM từ TK USD lấy USD

0.2%

2 USD

Rút TM từ TK ngoại tệ khác

0.4%

4 USD

Rút TM từ TK EUR lấy EUR

0.3%

2 EUR

Nộp tiền mặt bằng EUR
Rút TM VND (Không thu phí đối với
các trường hợp rút tiền mặt để gửi
tiền tiết kiệm, nộp vào tài khoản TT
khác mở tại chi nhánh giao dịch, trả
nợ tiền vay, trả phí dịch vụ...)

Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh giá
< 50 USD (Bao gồm nộp tiền mặt
vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, tiền
gửi tiết kiệm và nộp số lượng từ 30 tờ
trở lên); Nộp tiền USD trắng.
1.1.2.2. Khác chi nhánh mở tài
khoản
Nộp VND cùng huyện; thị xã hoặc
tương đương

2%

2 USD

0%-0,02%

10.000 đ

500.000đ

0,01%0,02%

10.000 đ

1.500.000đ

0%-0,02%

10.000 đ

1.000.000 đ

0,01%

10.000 đ

1.500.000 đ

0,03%0,06%

20.000đ

3.000.000đ

0,03%

20.000 đ

2.000.000đ

0.35%

3 USD

200 USD

0.25%

3 USD

200 USD

0.45%

5 USD

200 USD

Rút TM VND từ tài khoản (TGTT,
TGTK) cùng tỉnh, TP

0,005%0,02%

10.000đ

300.000đ

Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

0,01%

10.000đ

300.000đ

Rút TM VND từ tài khoản (TGTT,
TGTK) khác tỉnh, TP

0,02%0,06%

20.000đ

500.000đ

0,02%

20.000đ

500.000đ

0.05%

1 USD

50 USD

0.1%

2 USD

100 USD

Nộp VND khác huyện; thị xã hoặc
tương đương
Nộp VND giữa các chi nhánh thuộc
các quận nội thành TP Hà Nội, TP
Hồ Chí Minh
Nộp VND giữa các chi nhánh thuộc
các quận nội thành với các chi nhánh
thuộc ngoại thành TP Hà Nội, TP Hồ
Chí Minh
Nộp VND khác: Tỉnh, TP
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh giá
< 50 USD
Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh giá
≥ 50 USD
Nộp tiền mặt ngoại tệ khác

Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Rút TM từ TK (TGTT, TGTK) USD
cùng tỉnh
Rút TM từ TK (TGTT, TGTK) USD
khác tỉnh

Lưu ý: KH rút/đóng tài khoản TGTT,
TGTK khác chi nhánh nhưng chuyển
sang loại hình tiền gửi khác của chính
chủ tài khoản đó tại Chi nhánh giao
dịch.

Miễn phí trên số tiền gửi lại

1.1.3. Giao dịch chuyển khoản
1.1.3.1 Chuyển khoản đi (Bao gồm chuyển tiền cho khách hàng có tài khoản hoặc nhận tiền
bằng chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu…)
Cùng chi nhánh mở TK
Chuyển khoản VND

Miễn phí

Chuyển khoản ngoại tệ (theo quy
định của pháp lệnh ngoại hối NHNN)

Miễn phí

Khác chi nhánh mở TK
Chuyển khoản VND cùng huyện, thị
xã hoặc tương đương
Chuyển khoản VND khác huyện, thị
xã hoặc tương đương
Chuyển khoản giữa các chi nhánh
thuộc các quận nội thành TP Hà Nội,
TP Hồ Chí Minh
Chuyển khoản giữa các chi nhánh
thuộc các quận nội thành với các chi
nhánh thuộc ngoại thành TP Hà Nội,
TP Hồ Chí Minh

Miễn phí
0,01%

10.000 đ

500.000 đ

Miễn phí

0,01%

10.000 đ

500.000 đ

Chuyển khoản VNĐ khác Tỉnh, TP

0,02%0,04%

20.000đ

3.000.000đ

Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

0,02%

20.000đ

2.000.000đ

Chuyển khoản ngoại tệ cùng tỉnh, TP

0.01%

1 USD

20 USD

Chuyển khoản ngoại tệ khác tỉnh, TP

0.02%

2 USD

50 USD

Giao dịch gửi rút nhiều nơi (Bao gồm chuyển từ TKTGTT và rút TGTK để chuyển tiền)
Khách hàng thụ hưởng có tài khoản
tại cùng tỉnh, thành phố với nơi giao
0,01%
10.000 đ
1.000.000đ
dịch và nơi mở tài khoản
Khách hàng thụ hưởng có tài khoản
khác tỉnh, thành phố với nơi giao
0,04%
20.000đ
3.000.000đ
dịch hoặc nơi mở tài khoản
Khách hàng thụ hưởng có tài khoản
tại cùng tỉnh, thành phố với nơi giao
0.02%
1 USD
20 USD
dịch và nơi mở tài khoản đối với

chuyển khoản ngoại tệ

Khách hàng thụ hưởng có tài khoản
khác tỉnh, thành phố với nơi giao
dịch hoặc nơi mở tài khoản đối với
chuyển khoản ngoại tệ

0.03%

2 USD

50 USD

Chuyển khoản chi trả kiều hối đối với các công ty chuyển tiền trung gian (các công ty kiều
hối sử dụng hệ thống thanh toán của Agribank để thực hiện chi trả kiều hối như: Công ty
Kiều hối Đông Á, Công ty Kiều hối Sacombank...)
Chuyển tiền đi của Công ty kiều hối
mở tại Agribank; chuyển tiền đến từ
NHTM khác với mục đích chi trả
kiều hối (lệnh chuyển tiền bằng
VND).
Chuyển tiền đến từ các NHTM khác
với mục đích chi trả kiều hối (lệnh
chuyển tiền bằng ngoại tệ)
Chuyển tiền nộp thuế điện tử vào tài
khoản KBNN mở tại Agribank

0,04%

40.000đ

0,04%

2 USD

Miễn phí

1.1.3.2. Chuyển khoản đến: Không thu phí đối với các giao dịch nhận chuyển tiền đến trả
vào tài khoản từ ngân hàng trong nước.
1.2. Đối với khách hàng vãng lai
1.2.1. Chuyển tiền đi
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi cùng
huyện, thị xã hoặc tương đương

0,03%

10.000 đ

Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác
huyện, thị xã hoặc tương đương

0,04%

10.000 đ

0,02%

10.000 đ

0,03%

10.000 đ

0,06%

20.000 đ

0,05%

20.000 đ

Nộp tiền mặt chuyển tiền đi giữa các
chi nhánh thuộc các quận nội thành
TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi giữa các
chi nhánh thuộc các quận nội thành
với các chi nhánh thuộc ngoại thành
TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác
Tỉnh, TP
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội. TP Hồ Chí Minh

1.500.000đ

4.000.000 đ

Phí dịch vụ chuyển tiền AgriPay
1.2.2. Chuyển tiền đến bằng VNĐ
Khách hàng vãng lai lĩnh tiền mặt
(bao gồm cả khách hàng lĩnh tiền từ
dịch vụ Agri-Pay). Nếu KH rút TM
để gửi tiết kiệm, nộp vào TK, trả nợ
tiền vay cho Agribank… không thu
phí.

0,04%0,07%

20.000 đ

0,005%

10.000đ

1.2.3. Chuyển tiền đến bằng ngoại tệ
Rút tiền mặt ngoại tệ lấy VND

Miễn phí

Rút tiền mặt USD

0.3%

2 USD

Rút tiền mặt EUR

0.3%

2 EUR

Rút tiền mặt ngoại tệ khác (nếu có)

0.4%

3 USD

2. Giao dịch khác hệ thống Agribank
2.1. Đối với khách hàng có tài khoản tại Agribank
2.1.1. Chuyển tiền đi
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh,
TP với số tiền < 500 trđ

0,01%0,03%

15.000 đ

Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

0,01%

15.000 đ

Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh
TP với số tiền ≥ 500 trđ

0,03%0,05%

15.000 đ

Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

0,03%

15.000 đ

1.000.000 đ

Chuyển ngoại tệ cùng tỉnh, TP

0.03%

2 USD

30 USD

Chuyển ngoại tệ khác tỉnh, TP

0.05%

5 USD

50 USD

Chuyển tiền đi khác hệ thống khác
tỉnh, TP

0,05%0,08%

20.000 đ

Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

0,05%

20.000 đ

1.200.000đ

Chuyển tiền nộp thuế điện tử trường
hợp KBNN mở tại NHTM khác

0,02%

20.000đ

1.000.000đ

1.000.000 đ

Giao dịch gửi rút nhiều nơi (Bao gồm chuyển từ TKTGTT và rút TGTK để chuyển tiền)

Khách hàng thụ hưởng có tài khoản
tại cùng tỉnh, thành phố với nơi giao
dịch và nơi mở tài khoản
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Khách hàng thụ hưởng có tài khoản
khác tỉnh, thành phố với nơi giao
dịch hoặc nơi mở tài khoản
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

0,02%0,05%

15.000 đ

0,02%

15.000 đ

0,07%-0,1%

20.000 đ

0,06%

20.000 đ

1.200.000đ

1.500.000đ

2.1.2. Chuyển tiền đến
Nhận chuyển tiền đến trả vào TK từ
ngân hàng trong nước

Miễn phí

2.2. Đối với khách hàng vãng lai
2.2.1. Chuyển tiền đi
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ
thống cùng tỉnh, thành phố với số
tiền < 500 trđ
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
với số tiền < 500 trđ
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ
thống cùng tỉnh, thành phố với số
tiền ≥ 500 trđ
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
với số tiền ≥ 500 trđ
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ
thống khác tỉnh, TP
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
2.2.2. Chuyển tiền đến
Khách hàng vãng lai lĩnh tiền mặt
(nếu KH vãng lai rút TM để gửi tiết
kiệm, nộp vào TK, trả tiền vay...
Agribank không thu phí)

0,03%0,05%

20.000 đ

0,03%

20.000 đ

0,05%0,07%

20.000 đ

0,05%

20.000 đ

0,07%0,1%

20.000 đ

0,07%

20.000 đ

0,01%0,05%

15.000 đ

0,01%0,04%

10.000 đ

3. Dịch vụ khác liên quan
3.1. Chuyển khoản khác
Chuyển tiền đi cùng hệ thống định kỳ
theo thoả thuận, chuyển khoản tự
động.

2.500.000 đ

3.000.000 đ

Chuyển tiền đi khác hệ thống định kỳ
theo thoả thuận, chuyển khoản tự
động.
Trích TK trả theo danh sách; chi trả
lương vào TK theo thoả thuận đối với
người thụ hưởng có TK cùng CN
Trích TK trả theo danh sách; chi trả
lương vào TK theo thoả thuận đối với
người thụ hưởng có TK khác CN
cùng hệ thống
Trích TK trả theo danh sách; chi trả
lương vào TK theo thoả thuận đối với
người thụ hưởng có TK khác CN
khác hệ thống

0,02%0,05%
0 - 5.000 đ/
người/giao
dịch

Thu theo phí chuyển tiền tương ứng hoặc theo thoả
thuận
Thu theo phí chuyển tiền tương ứng hoặc theo thoả
thuận

Chuyển vốn tự động (Dịch vụ quản lý Theo thoả
TK tập trung vốn, Sweep in/out...)
thuận
Nhận chuyển tiền đến để chuyển tiếp
(Chỉ áp dụng với các chuyển tiền từ
ngân hàng khác hệ thống để thực hiện
chuyển tiếp trong hệ thống hoặc
chuyển tiếp đến NH khác hệ thống Chi nhánh chủ động thoả thuận với
ngân hàng chuyển trên địa bàn để xác
định mức thu, phương thức thu).

20.000 đ

1.100.000đ/TK/tháng

Theo thoả thuận

3.2. Quản lý TK
Thu phí quản lý tài khoản VND
thường niên khách hàng cá nhân

Tối đa 5.000 đ/tháng

Thu phí quản lý tài khoản ngoại tệ
thường niên khách hàng cá nhân

Tối đa 0,5 USD/tháng

Thu phí quản lý tài khoản VND
thường niên khách hàng tổ chức

Tối đa 20.000 đ/tháng

Thu phí quản lý tài khoản ngoại tệ
thường niên khách hàng tổ chức

Tối đa 1 USD/tháng

Quản lý TK đồng sở hữu theo yêu
cầu của khách hàng đối với TK VND
Quản lý TK đồng sở hữu theo yêu
cầu của Khách hàng đối với TK
Ngoại tệ
Quản lý TK khi có yêu cầu quản lý
đặc biệt của chủ TK đối với TK VND
Quản lý TK khi có yêu cầu quản lý
đặc biệt của chủ TK đối với TK

20.000 đ/ tháng
1 USD/ tháng
Theo thoả thuận
Theo thoả thuận

3.300.000đ/
TK/tháng

Ngoại tệ
3.3. Đóng tài khoản
Đóng TK thanh toán VND theo yêu
cầu của chủ TK dưới 1 năm kể từ
ngày mở
Đóng sớm TK VND (thanh toán, tiết
kiệm, hợp đồng tiền gửi) theo yêu
cầu của chủ TK . Thời gian đóng sớm
theo quy định của từng loại sản
phẩm.
Đóng TK ngoại tệ theo yêu cầu của
chủ TK dưới 1 năm kể từ ngày mở

20.000 đ/TK

0%-0,03%

10.000 đ

1.000.000 đ

2 USD/TK

Đóng sớm TK ngoại tệ (thanh toán,
tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi) theo yêu 0%-0.04%
2 USD
50 USD
cầu của chủ TK- Phí đóng sớm
(Lưu ý: Nếu Khách hàng đóng sớm TK để chuyển sang sản phẩm khác thì không thu phí đóng
sớm)
3.4. Dịch vụ khác
Thông báo mất thẻ tiết kiệm, GTCG

80.000 đ/01 thẻ

Cấp lại thẻ tiết kiệm (mất, hỏng...)

20.000đ/01 thẻ

Phong toả TK, xác nhận TK (vay
cầm cố....) theo yêu cầu của NH khác
Phí kết nối thanh toán
Giải quyết hồ sơ nhận thừa kế
Chuyển quyền sở hữu thẻ tiết kiệm
Dịch vụ khác
Cấp lại Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
(Trường hợp mất, hỏng, v.v…)
Tra soát; điều chỉnh; hủy lệnh chuyển
tiền đi, đến cùng hệ thống theo yêu
cầu
Tra soát; điều chỉnh; hủy lệnh chuyển
tiền đi, đến khác hệ thống theo yêu
cầu

50.000 đ/bản xác nhận
2.000.000 đ/năm/TK
100.000 đ/01 hồ sơ
50.000đ/01 thẻ
Theo thỏa thuận Min 20.000đ
100.000 đồng/Hợp đồng
10.000 đ/lần
20.000 đ/lần

Trân trọng cám ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Agribank./.

