
MÃ PHÍ STT Dịch vụ

Giao dịch VND Giao dịch Ngoại tệ

I

DN1G 1 Khách hàng Doanh nghiệp 50.000VND/Thuê bao/Tháng 3USD/Thuê bao/Tháng

DN2G 2

II  BIDV iBank

DN3G 1 Phí thường niên 15.000VNĐ/tháng

(Chỉ thu với khách hàng chỉ sử dụng 

gói phi tài chính) 

(Chi nhánh thực hiện thu theo tháng 

hoặc theo quý)

2 Chuyển tiền đi Theo biểu phí tại quầy

2.1 Chuyển vào TK người thụ hưởng tại BIDV

DN4G 2.1.1 Cùng Chủ tài khoản Miễn phí

DN5G 2.1.2 Khác chủ tài khoản, cùng Chi nhánh Miễn phí

DN6G 2.1.3 Khác chủ tài khoản, Khác Chi nhánh 5,000VND/ món

DN7G 2.2 Chuyển cho Người thụ hưởng nhận bằng tiền 

mặt tại BIDV

0,03% x số tiền chuyển.

Tối thiểu: 20.000 VND; Tối đa: 

2.000.000VND

DN8G 2.3 Chuyển đi ngân hàng khác hệ thống BIDV  >= 500 triệu VND: 0.03% Tối đa 

1.000.000VND

 < 500 triệu VND: 0.02% Tối thiểu 

20.000đ, tối đa: 100.000 VNĐ

DN9G 2.4 Chuyển tiền qua dịch vụ chuyển tiền NHANH 

liên ngân hàng 24/7

0,02% x số tiền chuyển.

Tối thiểu: 10.000 VND; Tối đa: 

100.000VND

DN10G 2.5 Chuyển tiền theo danh sách/bảng kê/thanh 

toán lương;  Chuyển tiền quốc tế

Theo biểu phí tại quầy Theo biểu phí tại quầy

III Phí kết nối

DN11G 1 Phí xây dựng kết nối giữa hệ thống của khách

hàng và BIDV (TTHĐOL, TCHĐT, BIDV

iBank...) 

(i) khách hàng sử dụng dịch vụ qua kết

nối sẵn giữa BIDV - cty phần mềm

(FAST, MISA, …):

- phí đăng ký: miễn phí

- phi duy trì: Thỏa thuận, tối thiểu:

100,000VNĐ/ tháng.

(ii) khách hàng kết nối riêng, trực tiếp

với hệ thống BIDV: 

- phí đăng ký: Thỏa thuận, tối thiểu

1,000,000VNĐ lần kết nối.

- Phí duy trì: Thỏa thuận, tối thiểu:

100,000VNĐ/ tháng.

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

PHÍ DỊCH VỤ TIN NHẮN BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ VÀ THÔNG TIN NGÂN HÀNG (BSMS) (1 thuê bao = 1 số điện 

thoại).

Đơn vị chấp nhận thanh toán POS (nhận tin nhắn chi tiết theo giao dịch): thu phí theo số lượng tin nhắn, mức phí:

1.000VNĐ/tin, tối đa 3.000.000VND/khách hàng (không áp dụng với khách hàng là ĐVCNTT POS đăng ký nhận tin

"Báo cáo doanh số/phí thanh toán POS)

Mức phí (Chưa bao gồm thuế GTGT)

PHÍ BSMS


