BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
TÀI KHOẢN TIỀN GỬI (DP) VÀ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC (FX)
FEE SCHEDULE FOR SERVICE OF DEPOSIT ACCOUNT (DP) AND DOMESTIC
MONEY TRANSFER (FX)
(Cập nhật chính sách miễn, giảm phí theo văn bản số 4299/QĐ/NHNo-TCKT ngày 13/5/2021 của Tổng
Giám đốc)
(Updated with policy on fee exemption and reduction according to Decision No. 4299/QD/NHNo-TCKT dated 13
May 2021 of the General Director of Agribank)

Mức phí (Chưa bao gồm thuế GTGT)
Danh mục phí dịch vụ
List of services fee

Fee (exclusive of VAT)

Mức phí

Tối thiểu

Tối đa

Fee

Minimum

Maximum

1. Giao dịch cùng hệ thống Agribank
1. Transactions within Agribank system
1.1. Đối với khách hàng có tài khoản
1.1. For customers who already have an account
1.1.1. Mở tài khoản tiền gửi
1.1.1. Open a deposit account
Mở tài khoản tiền gửi
Open a deposit account
Số dư tối thiểu: Thực hiện theo quy định của Agribank
Minimum balance: in accordance with Agribank's regulations

Miễn phí
Free

1.1.2. Gửi, rút tiền từ tài khoản (giao dịch tiền mặt)
1.1.2. Deposit, withdraw money from the account (cash transaction)
1.1.2.1. Tại chi nhánh mở tài khoản
1.1.2.1. At the branch where accounts are opened
Nộp/rút tiền mặt bằng VND
- Miễn phí khi chính chủ tài khoản trực tiếp thực hiện giao dịch
Cash deposit/withdrawal in VND
nộp/rút tiền mặt. Trường hợp nộp tiền mặt vào tài khoản và chuyển
đi ngay trong ngày thu phí theo quy định hiện hành của Agribank.
- Free of charge when the account holder directly performs cash
deposit/withdrawal transactions. In case of deposting cash into the
account and transferring on the same day, the fee will be collected
according to current regulations of Agribank.

- Tại địa bàn Agribank là đầu mối nộp, lĩnh tiền mặt của các tổ
chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh
toán, dịch vụ tiền mặt cho khách hàng và địa bàn Agribank có lợi
thế so với các tổ chức tín dụng khác. Mức phí dịch vụ nộp, lĩnh
tiền mặt theo quy định hiện hành của Agribank và được niêm yết
tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.
- At the location where Agribank is the place to deposit and receive
cash of credit institutions, financial institutions, organizations
providing payment services, cash services for customers and
Agribank's location has advantages compared to other credit

institutions. Service fees for cash deposit and receipt are in
accordance with Agribank's current regulations and listed at
Agribank's transaction points nationwide.

Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh
giá < 50 USD vào TKTT và nộp số
lượng tờ từ 30 tờ trở lên
Cash deposit in USD with face value
< 50 USD into current account and
deposit amount from at least 30
banknotes
Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh
giá ≥ 50 USD
Cash deposit in USD with face value ≥
50 USD
Nộp tiền mặt ngoại tệ khác
Cash deposit in other foreign
currencies
Nộp tiền mặt bằng EUR
Cash deposit in EUR

0,4%

2 USD

200 USD

0.2%

2 USD

200 USD

0.4%

4 USD

200 USD

0.3%

2 EUR

150 EUR

Rút TM từ TK USD lấy USD
Cash withdrawal from USD account
for USD

0.2%

2 USD

Rút TM từ TK ngoại tệ khác
Cash withdrawal from other foreign
currency accounts

0.4%

4 USD

Rút TM từ TK EUR lấy EUR
Cash withdrawal from EUR account
0.3%
2 EUR
for EUR
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.
2%
2 USD
Cash deposit in USD with face value
< 50 USD. (Including cash deposit
into term deposit account, savings
account and deposit amount from at
least 30 banknotes); White US Dollar
payment.
1.1.2.2. Khác chi nhánh mở tài
khoản
1.1.2.2. At different branch where
accounts are opened
Nộp VND cùng huyện; thị xã hoặc - Miễn phí khi chính chủ tài khoản trực tiếp thực hiện giao dịch nộp
tương đương
tiền mặt. Trường hợp nộp tiền mặt vào tài khoản và chuyển đi ngay
Deposit VND in the same district;
trong ngày thu phí theo quy định hiện hành của Agribank.
towns or equivalent

Nộp VND khác huyện; thị xã hoặc - Free of charge when the account holder directly performs cash
tương đương
deposit transactions. In case of deposting cash into the account and
Deposit VND in different district;
transferring on the same day, the fee will be collected according to
towns or equivalent
current regulations of Agribank.
Nộp VND giữa các chi nhánh thuộc
các quận nội thành TP Hà Nội, TP - Tại địa bàn Agribank là đầu mối nộp tiền mặt của các tổ chức
Hồ Chí Minh
tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,
Deposit VND between branches in dịch vụ tiền mặt cho khách hàng và địa bàn Agribank có lợi thế
inner districts of Hanoi, Ho Chi so với các tổ chức tín dụng khác. Mức phí dịch vụ nộp tiền mặt
Minh City
theo quy định hiện hành của Agribank và được niêm yết tại các
Nộp VND giữa các chi nhánh thuộc
các quận nội thành với các chi điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.
nhánh thuộc ngoại thành TP Hà
- At the location where Agribank is the place to deposit cash of credit
Nội, TP Hồ Chí Minh
institutions, financial institutions, organizations providing payment
Deposit VND between branches in
inner districts and branches in services, cash services for customers and Agribank's location has
suburban of Hanoi, Ho Chi Minh City advantages compared to other credit institutions. Service fee for cash
deposit is in accordance with Agribank's current regulations and listed
Nộp VND khác: Tỉnh, TP
at Agribank's transaction points nationwide.
Deposit VND to different provinces,
cities
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Particularly, branches in inner districts
of Hanoi and Ho Chi Minh City
Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh
giá < 50 USD
0.35%
3 USD
200 USD
Cash deposit in USD with face value
< 50 USD
Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh
giá ≥ 50 USD
0.25%
3 USD
200 USD
Cash deposit in USD with face value ≥
50 USD
Nộp tiền mặt ngoại tệ khác
0.45%
5 USD
200 USD
Cash deposit in other foreign
currencies
Rút TM VND từ tài khoản thanh
- Miễn phí khi chính chủ tài khoản trực tiếp thực hiện giao dịch rút
toán
tiền mặt.
Cash withdrawal in VND from current
- Free of charge when the account holder directly performs cash
accounts
withdrawal transactions.

- Tại địa bàn Agribank là đầu mối lĩnh tiền mặt của các tổ chức
tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,
dịch vụ tiền mặt cho khách hàng và địa bàn Agribank có lợi thế
so với các tổ chức tín dụng khác. Mức phí dịch vụ nộp, lĩnh tiền
mặt theo quy định hiện hành của Agribank và được niêm yết tại
các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.
- At the location where Agribank is the place for cash receipt of credit
institutions, financial institutions, organizations providing payment

services, cash services for customers and Agribank's location has
advantages compared to other credit institutions. Service fees for cash
deposit and receipt are in accordance with Agribank's current
regulations and are listed at Agribank's transaction points nationwide

Rút TM VND từ tài khoản tiền gửi
tiết kiệm cùng tỉnh, TP
Cash withdrawal in VND from saving
accounts in the same province or city
Riêng CN thuộc các quận nội thành
TP Hà Nội, TP HCM
Particularly, branches are located in
the inner districts of Hanoi and Ho
Chi Minh City
Rút TM VND từ tài khoản tiền gửi
tiết kiệm khác tỉnh, TP
Cash withdrawal in VND from savings
accounts in other provinces, cities
Riêng CN thuộc các quận nội thành
TP Hà Nội, TP HCM
Particularly, branches are located in
inner districts of Hanoi and Ho Chi
Minh City
Rút TM từ TGTK USD cùng tỉnh
Cash withdrawal from USD deposit
accounts in the same province
Rút TM từ TGTK USD khác tỉnh
Cash withdrawal from USD deposit
accounts in different province
Rút TM từ TKTT USD cùng tỉnh
Cash withdrawal from USD current
accounts in the same province
Rút TM từ TKTT USD khác tỉnh
Cash withdrawal from USD current
accounts in different province
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.
Note:
Customers
withdraw/close
Current, Saving
accounts, from
different branches but change to
another type of deposit of the same
account holder at the transaction
branch.

0,005%-0,02%

15.000đ
15,000 VND

3.000.000đ
3,000,000 VND

0,01%

15.000đ
15,000 VND

3.000.000đ
3,000,000 VND

0,02%-0,06%

20.000đ
20,000 VND

3.000.000đ
3,000,000 VND

0,02%

20.000đ
20,000 VND

3.000.000đ
3,000,000 VND

0,05%

1 USD

50 USD

0,07%

2 USD

100 USD

0,25%

3 USD

100 USD

0,3%

4 USD

150 USD

Miễn phí trên số tiền gửi lại
Free on current amount

1.1.3. Giao dịch chuyển khoản
1.1.3. Transfer transaction
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…)

1.1.3.1 Outward transfer (Including money transfer to customers who have accounts or receive
cash by national ID/Citizen ID card/ Passport…)

Cùng chi nhánh mở TK
At the branch where accounts are opened
Chuyển khoản VND
Transferring in VND
Chuyển khoản ngoại tệ (theo quy
định của pháp lệnh ngoại hối
NHNN)
Foreign currency transfer (according
to regulations of the Ordinance on
Foreign Exchange of the State Bank
of Viet Nam)
Khác chi nhánh mở TK
At branches that are different to where accounts are opened
Chuyển khoản VND cùng huyện,
thị xã hoặc tương đương
Transfering in VND in the same
district, town or equivalent
Chuyển khoản VND khác huyện,
thị xã hoặc tương đương
Transfering in VND to different
districts, towns or equivalent
Chuyển khoản giữa các chi nhánh
thuộc các quận nội thành TP Hà
Nội, TP Hồ Chí Minh
Transfering between branches in inner
districts of Hanoi and Ho Chi Minh
City
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
Transfering between branches in inner
city districts and branches in
suburban areas of Hanoi, Ho Chi
Minh City
Chuyển khoản VNĐ khác Tỉnh, TP
Transfering in VND to different
Provinces, Cities
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Particularly, branches are located in
inner districts of Hanoi and Ho Chi
Minh City
Chuyển khoản ngoại tệ cùng tỉnh,
TP
Transfering in foreign currency
within the same province, city

Miễn phí
Free
Miễn phí
Free

Miễn phí
Free

Chuyển khoản ngoại tệ khác tỉnh,
TP
Transfering in foreign currency to
different provinces and cities
Lưu ý: Đối với các tổ chức, đơn vị mà Agribank thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận đã ký hoặc đang làm dịch vụ
thu hộ, chi hộ, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, như: Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước, các công ty tài chính, các
công ty bảo hiểm, các tổ chức dịch vụ thanh toán hóa đơn (Billpayment) thực hiện theo thỏa thuận đã ký hoặc
biểu phí Agribank đã ban hành theo từng thời kỳ.
Note: For organizations and units with which Agribank performs services according to signed agreements or is
providing collection and payment services, encashment collection and payment, such as: Social Insurance, Treasury
State, financial companies, insurance companies, and bill payment service organizations shall comply with the signed
agreement or the fee schedule issued by Agribank from time to time.

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...; Phí báo có vào tài khoản khách hàng trường hợp
lệnh chuyển tiền đến từ NHTM khác)
Overseas remittances payment for intermediary remittance companies (remittance companies use
Agribank’s payment system to make foreign remittance payments such as: Dong A Remittance
Company, Sacombank Remittance Company…; The fee is credited to the customer's account in case
the money order comes from another commercial bank)
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).
Outward transfer of Remittance
40.000đ
0,04%
companies opened at Agribank;
40,000 VND
Inward
transfer
from
other
commercial banks with the purpose of
making overseas remittance payment
(remittance order in VND).
Chuyển tiền đến từ các NHTM khác
với mục đích chi trả kiều hối (lệnh
chuyển tiền bằng ngoại tệ)
Inward remittance from commercial
0,04%
2 USD
banks with the purpose of making
overseas
remittance
payment
(remittance order in USD)
Chuyển tiền nộp thuế điện tử vào
tài khoản KBNN mở tại Agribank
Transfer of E-tax payment to the
State Treasury account opened at
Agribank

Miễn phí
Free

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.
1.1.3.2. Inward Remittance: No charges for Inward Remittance from domestic banks.

1.2. Đối với khách hàng vãng lai
1.2. For walk-in customers
1.2.1. Chuyển tiền đi
1.2.1. Outward transfer
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi cùng
huyện, thị xã hoặc tương đương
Cash deposit to transfer in the same
district, town or equivalent
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác
huyện, thị xã hoặc tương đương
Cash deposit to transfer to other
districts, towns or equivalent
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi giữa
các chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Cash deposit to transfer between
branches within inner districts of
Hanoi and Ho Chi Minh City
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
Cash deposit to transfer between
branches in inner city districts and
branches in suburban areas of Hanoi,
Ho Chi Minh City
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác
Tỉnh, TP
Cash deposit to transfer to different
provinces, cities
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội. TP Hồ Chí Minh
Particularly, branches are located in
the inner districts of Hanoi city, Ho
Chi Minh City
Phí dịch vụ chuyển tiền AgriPay
Fee for Agripay money transfer
service
1.2.2. Chuyển tiền đến bằng VNĐ
1.2.2. Inward transfer in VND
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.
Walk-in customers receiving cash
(including customers receiving money
from Agri-Pay service). If the

0,03%

10.000 đ
10,000 VND

0,04%

10.000 đ
10,000 VND

0,02%

10.000 đ
10,000 VND

0,03%

10.000 đ
10,000 VND

0,06%

20.000 đ
20,000 VND

0,05%

20.000 đ
20,000 VND

0,04%-0,07%

0,01%

20.000 đ
20,000 VND

10.000đ
10,000 VND

1.500.000đ
1,500,000 VND

4.000.000 đ
4,000,000 VND

customer withdraws cash in order to
put in savings, deposit into the
account, pay loan to Agribank, etc.,
there is no fee.

1.2.3. Chuyển tiền đến bằng ngoại tệ
1.2.3. Inward transfer in foreign currency
Rút tiền mặt ngoại tệ lấy VND
Cash withdrawal in foreign currency
for VND

Miễn phí
Free

Rút tiền mặt USD
Cash withdrawal in USD

0.3%

2 USD

Rút tiền mặt EUR
Cash withdrawal in EUR

0.3%

2 EUR

Rút tiền mặt ngoại tệ khác (nếu có)
0.4%
Cash withdrawal in other foreign
currencies (if any)
2. Giao dịch khác hệ thống Agribank
2. Transactions outside of Agribank system
2.1. Đối với khách hàng có tài khoản tại Agribank
2.1. For customers with accounts at Agribank
2.1.1. Chuyển tiền đi
2.1.1. Outward transfer
Số tiền chuyển < 500 triệu VND
The amount < 500 million VND
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Particularly, branches are located in
the inner districts of Hanoi city, Ho
Chi Minh City
Số tiền chuyển ≥ 500 triệu VND
The amount ≥ 500 million
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Particularly, branches are located in
the inner districts of Hanoi city, Ho
Chi Minh City
Chuyển ngoại tệ cùng tỉnh, TP
Foreign currency transfers in the
same province, city
Chuyển ngoại tệ khác tỉnh, TP
Foreign currency transfers to different
provinces and cities
Chuyển tiền nộp thuế điện tử trường
hợp KBNN mở tại NHTM khác
Transfers for E-tax payment in case
the State Treasury account is opened
at other commercial banks

3 USD

0,01%- 0,03%

10.000 đ
10,000 VND

150.000 đ
150,000 VND

0,02%

10.000 đ
10,000 VND

100.000 đ
100,000 VND

0,04%- 0,06%

15.000 đ
15,000 VND

2.500.000 đ
2,500,000 VND

0,04%

15.000 đ
15,000 VND

2.500.000 đ
2,500,000 VND

0,03%

2 USD

30 USD

0,05%

5 USD

50 USD

0,02%

20.000đ
20,000 VND

1.000.000đ
1,000,000 VND

2.1.2. Chuyển tiền đến
2.1.2. Inward transfer
Nhận chuyển tiền đến trả vào TK từ
ngân hàng trong nước
Cash receipt paying into account
from domestic banks

Miễn phí
Free

2.2. Đối với khách hàng vãng lai
2.2. For walk-in customers
2.2.1. Chuyển tiền đi
2.2.1. Outward transfer
Số tiền chuyển < 500 triệu VND
The amount < 500 million VND
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Particularly, branches are located in
the inner districts of Hanoi city, Ho
Chi Minh City
Số tiền chuyển ≥ 500 triệu VND
The amount ≥ 500 million
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội
thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Particularly, branches are located in
the inner districts of Hanoi city, Ho
Chi Minh City
Nộp thuế bằng tiền mặt vào tài
khoản của KBNN mở tại NHTM
khác hệ thống Agribank
Tax payment in cash paid in The
State Treasury Account opened at
commercial banks
other than
Agribank
2.2.2. Chuyển tiền đến
2.2.2. Inward transfer
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)
Walk-in customers receiving cash (if
the customer withdraws cash in order
to put in savings, deposit into the
account, pay loans... Agribank does
not charge fees)
3. Dịch vụ khác liên quan
3. Other related services
3.1. Chuyển khoản khác
3.1. Other transfer

15.000 đ
15,000 VND

250.000 đ
250,000 VND

15.000 đ
15,000 VND

200.000 đ
200,000 VND

20.000 đ
20,000 VND

2.500.000 đ
2,500,000 VND

0,06%

20.000 đ
20,000 VND

2.500.000 đ
2,500,000 VND

0,04%

20.000đ
20,000 VND

2.000.000đ
2,000,000 VND

0,03%-0,05%

0,04%

0,05%- 0,08%

0,01%-0,05%

15.000 đ
15,000 VND

Chuyển tiền đi cùng hệ thống định
kỳ theo thoả thuận, chuyển khoản
10.000 đ
tự động.
0,01%-0,04%
10,000
VND
Transfering
within
the
system
periodically by automatic transfer
agreement.
Chuyển tiền đi khác hệ thống định
kỳ theo thoả thuận, chuyển khoản
20.000 đ
tự động.
0,02%-0,05%
20,000 VND
Transfering to different systems
periodically by automatic transfer
agreement.
Trích TK trả theo danh sách; chi trả
lương vào TK theo thoả thuận đối
0 - 5.000 đ/
với người thụ hưởng có TK cùng
người/giao
dịch
CN
0
–
5,000
VND/
Payment by the list; paying salary to
Person/
the
agreed
account
for
the
transaction
beneficiaries having the accounts at
the same branch.
Trích TK trả theo danh sách; chi trả
lương vào TK theo thoả thuận đối
Thu theo phí chuyển tiền tương ứng hoặc theo thoả thuận
với người thụ hưởng có TK khác
Collected by the corresponding transfer fee or as agreed
CN cùng hệ thống
Payment by the list; Pay salary to the
agreed account for beneficiaries
having the account at different branch
within the same system.
Trích TK trả theo danh sách; chi trả
lương vào TK theo thoả thuận đối
Thu theo phí chuyển tiền tương ứng hoặc theo thoả thuận
với người thụ hưởng có TK khác
Collected by the corresponding transfer fee or as agreed
CN khác hệ thống
Payment by the list; Pay salary to the
agreed account for beneficiaries
having the account at different
branches and different systems.
Chuyển vốn tự động (Dịch vụ quản
3.300.000đ/
lý TK tập trung vốn, Sweep Theo thoả thuận
1.100.000đ/TK/tháng
TK/tháng
By agreement
1,100,000
in/out...)
3,300,000
VND/account/month
Automatic funds transfer (Centralised
VND/account/
account management service, Sweep
month
in/out...)
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
Theo thoả thuận
By agreement
khác hệ thống - Chi nhánh chủ động
thoả thuận với ngân hàng chuyển
trên địa bàn để xác định mức thu,
phương thức thu).
Cash receipts for forwarding (Only

applicable to money transfers from
different banking systems to forward
payment within the system or to
different banking systems - The
branch actively negotiates with the
local banks to determine the rate of
collection and method of collection).

3.2. Quản lý TK
3.2. Account Management
Thu phí quản lý tài khoản VND
thường niên khách hàng cá nhân
Collection of annual VND account
management fee for individual
customers
Thu phí quản lý tài khoản ngoại tệ
thường niên khách hàng cá nhân
Collection of annual foreign currency
account
management
fees
for
individual customers
Thu phí quản lý tài khoản VND
thường niên khách hàng tổ chức
Collection of annual VND account
management fee for institutional
customers
Thu phí quản lý tài khoản ngoại tệ
thường niên khách hàng tổ chức
Collection of annual foreign currency
account
management
fees
for
institutional customers
Quản lý TK đồng sở hữu theo yêu
cầu của khách hàng đối với TK
VND
Managing co-owned accounts upon
customer's request for VND accounts.
Quản lý TK đồng sở hữu theo yêu
cầu của Khách hàng đối với TK
Ngoại tệ
Managing co-owned accounts upon the
request of customers for foreign
currency accounts.
Quản lý TK khi có yêu cầu quản lý
đặc biệt của chủ TK đối với TK
VND
Managing account when there is a
special management request from the
account holder for VND account
Quản lý TK khi có yêu cầu quản lý
đặc biệt của chủ TK đối với TK
Ngoại tệ

Tối đa 5.000 đ/tháng
Up to 5,000 VND/month

Tối đa 0,5 USD/tháng
Up to 0.5 USD/month

Tối đa 20.000 đ/tháng
Up to 20,000
VND/month

Tối đa 1 USD/tháng
Up to 1 USD/month

20.000 đ/ tháng
20,000 VND/month

1 USD/ tháng
1 USD/month

Theo thoả thuận
By agreement

Theo thoả thuận
By agreement

Managing account when there is a
special management request from the
account holder for a foreign currency
account

3.3. Đóng tài khoản
3.3. Closing account
Đóng TK thanh toán VND theo yêu
cầu của chủ TK dưới 1 năm kể từ
ngày mở
Closure of VND payment account at
the request of the account holder for
less than 1 year from the date of
opening
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.
Early closure of VND account
(current, savings, deposit contracts)
upon the account holder request.
Early closure time is under the
regulations of each product type.
Đóng TK ngoại tệ theo yêu cầu của
chủ TK dưới 1 năm kể từ ngày mở
Closure of foreign payment account at
the request of the account holder for
less than 1 year from the date of
opening
Đóng sớm TK ngoại tệ (thanh toán,
tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi) theo
yêu cầu của chủ TK- Phí đóng sớm
Early closure of foreign account
(current, savings, deposit contracts)
upon the account holder requestEarly closure fee.

20.000 đ/TK
20,000 VND/account

0%-0,03%

10.000 đ
10,000 VND

1.000.000 đ
1,000,000 VND

2 USD/TK
2 USD/account

0%-0.04%

2 USD

50 USD

(Lưu ý: Nếu Khách hàng đóng sớm TK để chuyển sang sản phẩm khác thì không thu phí đóng sớm)
(Note: If the customer closes the account early to switch to another product, no early payment fee will be
charged)
3.4. Dịch vụ khác
3.4. Other services
Thông báo mất thẻ tiết kiệm, GTCG
Notice for the loss of savings card,
valuable papers
Cấp lại thẻ tiết kiệm (mất, hỏng...)
Re-issuance of savings card (Loss,
damage, ect.)

80.000 đ/01 thẻ
80,000 VND / 01 card
20.000đ/01 thẻ
20,000 VND / 01 card

Phong toả TK, xác nhận TK (vay
cầm cố....) theo yêu cầu của NH
khác
Blocking
accounts,
confirming
accounts (mortgage loans....) upon
the request of other banks
Phí kết nối thanh toán
Fee for connection of payment

50.000 đ/bản xác nhận
50,000 VND/confirmation

2.000.000 đ/năm/TK
2,000,000 VND/year/account

Giải quyết hồ sơ nhận thừa kế
Settlement of inheritance records

100.000 đ/01 hồ sơ
100,000 VND / 01 application

Chuyển quyền sở hữu thẻ tiết kiệm
Ownership transfer of savings card

50.000đ/01 thẻ
50,000 VND / 01 card

Dịch vụ khác
Other services
Cấp lại Hợp đồng tiền gửi có kỳ
hạn (Trường hợp mất, hỏng, v.v…)
Re-issuance of Term Deposit
Contract (Loss, Damage, ect.)
Tra soát; điều chỉnh; hủy lệnh
chuyển tiền đi, đến cùng hệ thống
theo yêu cầu
Investigation;
adjustment;
cancellation of inward and outward
transfer orders within the system as
required
Tra soát; điều chỉnh; hủy lệnh
chuyển tiền đi, đến khác hệ thống
theo yêu cầu
Investigation;
adjustment;
cancellation of inward and outward
transfer orders to other banks as
required

Theo thỏa thuận Min 20.000đ
By agreement, at least 20,000 VND
100.000 đồng/Hợp đồng
100,000 VND/contract

10.000 đ/lần
10,000 VND/time

20.000 đ/lần
20,000 VND/time

