PHỤ LỤC 1C - BIỂU PHÍ TÍN DỤNG

MÃ
PHÍ

STT

MỤC PHÍ

I

Phí cho vay hợp vốn

DN1C

1

Phí thu xếp cho vay hợp vốn

DN2C

2

Phí quản lý khoản vay hợp
vốn

II

Phí trả nợ trước hạn (không
áp dụng đối với lĩnh vực cho
vay nông nghiệp nông thôn)

MỨC PHÍ
(chưa gồm VAT)

GIAO DỊCH VND

GIAO DỊCH NGOẠI
TỆ

0.1%/ số tiền thu xếp.
Tối thiểu: 1.000.000VND

0.1%/ số tiền thu xếp.
Tối thiểu: 50USD

Các mục phí
thuộc đối
tượng không
chịu thuế
GTGT

x

Áp dụng Biểu phí dành cho
Ngân hàng

VND: 0% - 0,03%/ Số tiền Ngoại tệ: 0% - 0,03%/ Số
trả nợ trước hạn x Số tháng tiền trả nợ trước hạn x Số
trả nợ trước hạn,Tối thiểu
tháng trả nợ trước hạn,
(nếu không miễn phí):
Tối thiểu (nếu không
200.000VND
miễn phí): 10USD

x

DN4C

Trên 70% thời gian vay kể từ
2.1
ngày vay

0,01% - 0,03%/ Số tiền trả 0,01% - 0,03%/ Số tiền trả
nợ trước hạn x Số tháng trả nợ trước hạn x Số tháng
nợ trước hạn
trả nợ trước hạn
Tối thiểu: 300.000VND
Tối thiểu: 15USD

x

DN5C

0,03% - 0,1%/ Số tiền trả nợ 0,03% - 0,1%/ Số tiền trả
Dưới 70% thời gian vay kể từ trước hạn/Số tháng trả nợ nợ trước hạn/Số tháng trả
2.2
ngày vay
trước hạn
nợ trước hạn
Tối thiểu: 500.000VND
Tối thiểu: 25USD

x

DN3C

1

Trả nợ trước hạn đối với
khoản vay ngắn hạn

2

Trả nợ trước hạn đối với
khoản vay trung dài hạn

III
DN6C

1

DN7C

2

DN8C

3

Phí cấp HMTD dự phòng
Duy trì hạn mức tín dụng dự
phòng
Điều chỉnh tăng hạn mức tín
dụng dự phòng
Gia hạn hợp đồng tín dụng
hạn mức dự phòng

Thỏa thuận
Tối thiểu 200.000VND
Thỏa thuận
Tối thiểu 100.000VND
Thỏa thuận
Tối thiểu 100.000VND

Thỏa thuận
Tối thiểu 10USD
Thỏa thuận
Tối thiểu 5USD
Thỏa thuận
Tối thiểu 5USD

x
x
x

MÃ
PHÍ

STT

MỤC PHÍ

MỨC PHÍ
(chưa gồm VAT)

GIAO DỊCH VND

GIAO DỊCH NGOẠI
TỆ

DN9C

IV

0,01% - 0,02% x Số tiền
0,01% - 0,02% x Số tiền
Phí cam kết rút vốn kể từ
cam kết x Số ngày chịu phí cam kết x Số ngày chịu
thời điểm thỏa thuận cho
phí
vay có hiệu lực đến ngày giải Tối thiểu 500.000 VND
Tối thiểu 25 USD
ngân vốn vay lần đầu

DN10
C

V

Phí phạt vi phạm nghĩa vụ
theo hợp đồng tín dụng

VI

Phí dịch vụ khác theo yêu
cầu của khách hàng (không
trong danh mục biểu phí niêm
yết chỉ thực hiện khi có yêu
cầu của khách hàng)

DN11
C

DN12
C

Các mục phí
thuộc đối
tượng không
chịu thuế
GTGT

x

Thỏa thuận

Thỏa thuận

x

x

1

Phí phát hành cam kết thu
xếp tài chính có điều kiện

Theo thỏa thuận
Tối thiểu 500.000VND

Theo thỏa thuận
Tối thiểu 25USD

2

Phí tư vấn/thu xếp/khởi tạo
khoản vay/thẩm định dự án
(trường hợp BIDV chấp
thuận cho vay nhưng khách
hàng không vay)

Theo thỏa thuận
Tối thiểu 2.000.000VND

Theo thỏa thuận
Tối thiểu 100USD

