BIỂU PHÍ ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH (ÁP DỤNG TỪ 01/07/2021)
A – DỊCH VỤ TÀI KHOẢN
MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
MỤC PHÍ

STT

GIAO DỊCH VND

I

TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN

1

MỞ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

1.1.1

Mở tài khoản thanh toán thông thường

1.1.2

Mở tài khoản thanh toán Như ý

1.1.2.1

Tài khoản chọn 2 chữ số
Số Phú quý, Lộc phát, Thần tài

1.1.2.2

Số Thăng tiến

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

Miễn phí

500.000VNĐ

Tài khoản chọn 3 chữ số
Số Phú quý, Lộc phát

1.1.2.3

GIAO DỊCH NGOẠI
TỆ

3.000.000VNĐ
1.000.000VNĐ

Tài khoản chọn 4 chữ số
Số Phú quý, Lộc phát, Thần tài

5.000.000VNĐ

Số Thăng tiến, Soi gương, Lộc Kép 2 số

3.000.000VNĐ

Số Sánh đôi

2.000.000VNĐ

Tài khoản chọn 5 chữ số
Số Phú quý, Lộc phát

10.000.000VNĐ

Số Thăng tiến

5.000.000VNĐ

Số Soi gương

3.000.000VNĐ

Tài khoản chọn 6 chữ số
Số Phú quý (gồm số 7 hoặc 9); Lộc phát

20.000.000VNĐ

Số Phú quý (gồm số 0,1,2,3,4,5), Thần tài

15.000.000VNĐ

Số Thăng tiến, Soi gương, Lộc Kép 3 số

10.000.000VNĐ

Số Lộc Kép 2 số, Sánh đôi

8.000.000VNĐ

Tài khoản chọn 7 chữ số
Số Phú quý (gồm số 7 hoặc 9); Lộc phát

50.000.000VNĐ

Số Phú quý (gồm số 0,1,2,3,4,5),

30.000.000VNĐ

Số Thăng tiến, Soi gương

15.000.000VNĐ

1.1.2.7

Số phong cách như ý

1.000.000VNĐ

1.2

Rút quá số dư tối thiểu (1)

1.3

Quản lý TK

1.3.1

Tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn

10.000 VND

1 USD

Miễn phí

Miễn phí

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT
(X)

MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
STT

MỤC PHÍ

GIAO DỊCH VND

GIAO DỊCH NGOẠI
TỆ

1.3.2

Tài khoản thanh toán(2)

3.000VND/TK/tháng

0,4 USD/TK/tháng

1.3.3

Tài khoản thanh toán như ý

3.000VND/TK/tháng

0,4 USD/TK/tháng

1.3.4

Tài khoản kinh doanh chứng khoán

3.000VND/TK/tháng

1.3.5

Tài khoản tiền gửi chuyên dùng

5.000VND/TK/tháng

1.3.6

Tài khoản thanh toán có số dư tiền gửi bình
quân dưới số dư tối thiểu trong 3 tháng gần
nhất (3)

6.000VND/TK/tháng

1.4

Quan hệ đồng sở hữu

1.4.1

Khởi tạo mới/thay đổi quan hệ đồng sở hữu

1.4.2

Chấm dứt quan hệ đồng sở hữu

1.5

Đóng TK thanh toán theo yêu cầu của chủ TK

1.5.1

Trong vòng 1 năm kể từ ngày mở

1.5.2

Trên 1 năm kể từ ngày mở

Miễn phí

1.6

Đóng TK tiền gửi tiết kiệm không kỳ
hạn, tài khoản thấu chi theo yêu cầu của
chủ TK

Miễn phí

2

NỘP/RÚT TIỀN MẶT

2.1

Nộp/Rút tiền mặt loại tiền VND

2.1.1

Nộp tiền mặt vào tài khoản

2.1.1.1

100.000 VND/TK

Nộp vào tài khoản cùng chi nhánh

2.1.1.1.2

Nộp vào tài khoản khác chi nhánh (Chỉ thu
phí với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở
lên; Miễn phí đối với trường hợp nộp vào
tài khoản được cấp hạn mức thấu chi, trừ
một số trường hợp đặc biệt) (4)

5 USD/TK

Miễn phí

20.000 VND

2 USD

Khách hàng nộp tiền là chủ TK

2.1.1.1.1

0,4 USD/TK/tháng

Miễn phí
0,01%/ST
Tối thiểu 10.000VND
Tối đa 1.000.000VND

2.1.1.2

Khách hàng nộp tiền không phải là chủ TK

2.1.1.2.1

Nộp tiền vào tài khoản cùng địa bàn
Tỉnh/Thành phố

2.1.1.2.1.1

Nộp vào tài khoản cùng chi nhánh

2.1.1.2.1.2

Nộp vào tài khoản khác chi nhánh,
cùngTỉnh/Thành phố (Miễn phí đối với
trường hợp nộp vào tài khoản được cấp
hạn mức thấu chi, trừ một số trường hợp
đặc biệt) (4)

0,01%/ST
Tối thiểu 10.000VND
Tối đa 1.000.000VND

2.1.1.2.2

Nộp tiền vào tài khoản khác địa bàn
Tỉnh/Thành phố (miễn phí đối với trường
hợp nộp vào tài khoản được cấp hạn mức
thấu chi, trừ một số trường hợp đặc biệt)
(4)

0,03%/ST
Tối thiểu 10.000VND
Tối đa 1.000.000VND

Miễn phí

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT
(X)

MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
MỤC PHÍ

STT

GIAO DỊCH VND

GIAO DỊCH NGOẠI
TỆ

2.1.2

Rút tiền mặt từ tài khoản (kể cả rút bằng séc)

2.1.2.1

Rút tiền mặt từ tài khoản cùng địa bàn
Tỉnh/Thành phố

Miễn phí

2.1.2.2

Rút tiền mặt từ tài khoản khác địa bàn
Tỉnh/Thành phố

0,03%
Tối thiểu 10.000VND
Tối đa 1.000.000VND

2.1.2.3

Rút tiền mặt từ tài khoản số tiền mặt đã
nộp trong vòng 3 ngày làm việc (trừ trường
hợp khách hàng rút và gửi tiết kiệm tại
BIDV) hoặc rút tiền mặt trong ngày đối
với nguồn chuyển đến từ ngoài hệ thống
BIDV (5)

2.1.2.3.1

Rút tiền mặt từ tài khoản số tiền mặt đã
nộp trong vòng 3 ngày làm việc (trừ trường
hợp khách hàng rút và gửi tiết kiệm tại
BIDV)

2.1.2.3.2

Rút tiền mặt trong ngày đối với nguồn
chuyển đến từ ngoài hệ thống BIDV

2.2

Nộp/Rút tiền mặt loại tiền ngoại tệ

2.2.1

Nộp tiền mặt vào tài khoản

2.2.1.1

Đối với ngoại tệ mệnh giá >=50 đơn vị
tiền tệ

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT
(X)

0,01%/ST
Tối thiểu: 10.000 VND/giao dịch
Tối đa: 1.000.000 VND/giao dịch
Miễn phí

Miễn phí
Theo phí nộp tiền VND vào tài
khoản

0,5%/ST nộp
Tối thiểu: 2 USD
Tối đa: 200 USD

2.2.1.2

Đối với ngoại tệ mệnh giá < 50 đơn vị tiền
tệ (6)

2.2.2

Rút tiền mặt từ tài khoản

2.2.2.1

Rút ngoại tệ từ nguồn ngân hàng khác (bao
gồm trong nước và nước ngoài) chuyển về
TK tại BIDV trên 10 ngày làm việc

2.2.2.2

Rút USD trong các trường hợp khác

0,15%/ST rút
Tối thiểu: 2USD
Tối đa: 300 USD

2.2.2.3

Rút ngoại tệ khác USD trong các trường
hợp khác

0,3%/ST rút
Tối thiểu: 3USD
Tối đa: 300 USD

II

TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN/ GIẤY TỜ CÓ GIÁ (GỌI CHUNG LÀ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN)

1

MỞ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÓ KỲ HẠN

1.1

Mở tài khoản

1.2

Quan hệ đồng sở hữu

1.2.1

Phí khởi tạo mới/thay đổi quan hệ đồng sở
hữu

1.2.2

Chấm dứt quan hệ đồng sở hữu

Miễn phí

Miễn phí

100.000 VND/TK
Miễn phí

5 USD/TK

MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
MỤC PHÍ

STT

2

NỘP/RÚT TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

2.1

Gửi tiền gửi có kỳ hạn

2.1.1

Nộp tiền vào tài khoản

2.1.1.1

Nộp VND

2.1.1.2

Nộp ngoại tệ

GIAO DỊCH VND

Miễn phí

- Đối với ngoại tệ mệnh giá >=50 đơn vị
tiền tệ
- Đối với ngoại tệ mệnh giá < 50 đơn vị
tiền tệ (6)

GIAO DỊCH NGOẠI
TỆ

Miễn phí
0,5%/ST nộp
Tối thiểu: 2 USD
Tối đa: 200 USD

Miễn phí

2.1.2

Trích Nợ tài khoản chuyển gửi

Miễn phí

2.2

Rút tiền gửi có kỳ hạn

2.2.1

Rút bằng VND trong vòng 3 ngày làm việc
kể từ ngày nộp tiền mặt gửi tiền gửi có kỳ
hạn (trừ trường hợp khách hàng rút và tiếp
tục gửi tiết kiệm tại BIDV) (5)

2.2.2

Rút ngoại tệ trong vòng 3 ngày làm việc kể
từ ngày nộp tiền mặt gửi tiền gửi có kỳ hạn
(trừ trường hợp khách hàng rút và tiếp tục
gửi tiết kiệm tại BIDV

0,15%/ST rút
Tối thiểu: 2USD
Tối đa: 200 USD

2.2.3

Rút ngoại tệ nguồn từ ngân hàng khác
chuyển về trong vòng 10 ngày làm việc

0,15%/ST rút
Tối thiểu: 2USD
Tối đa: 200 USD

2.2.4

Các trường hợp khác

III

CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI KHOẢN

1

Cung cấp sao kê tài khoản

1.1

Cung cấp sao kê tháng hiện tại và tháng
liền kề trước tháng hiện tại

1.2

Cung cấp sao kê phát sinh trong các trường
hợp còn lại

1.3

Cung cấp theo địa chỉ khách hàng

1.4

Cung cấp sao kê qua Internet banking

2

Cung cấp bản sao chứng từ (chứng từ
giao dịch tại quầy, chứng từ giao dịch
điện tử)

3

Xác nhận thông tin tài khoản

3.1

Xác nhận số dư tài khoản và/hoặc xác nhận
có tài khoản bằng tiếng Việt

30.000VND/
bản đầu + 10.000 VND bản tăng thêm

3.2

Xác nhận số dư tài khoản và/hoặc xác nhận
có tài khoản bằng tiếng Anh hoặc song ngữ

50.000VND/
bản đầu + 10.000 VND bản tăng thêm

0,03%/ST
Tối thiểu: 10.000 VND
Tối đa: 1.000.000 VND

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí
3.000 VND/trang, tối thiểu 10.000 VND
Phí cung cấp sao kê + phí chuyển phát
Miễn phí
3.000 VND/trang
Tối thiểu 10.000 VND

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT
(X)

MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
STT

MỤC PHÍ

GIAO DỊCH VND

GIAO DỊCH NGOẠI
TỆ

3.3

Xác nhận thông tin giao dịch tài khoản
theo yêu cầu đặc biệt

3.4

Xác nhận số dư tài khoản tiền vay

4

Phong tỏa/tạm khóa số dư tiền gửi theo yêu cầu của khách hàng

4.1

Phong tỏa/tạm khóa do sử dụng DV có liên
quan tại BIDV

4.2

Phong tỏa/tạm khóa tài khoản tiền gửi để
vay tại TCTD khác

300.000 VND

4.3

Phong tỏa vì lý do khác (ngoài trường hợp
quy định tại Mã phí CN51A)

50.000VND/TK

4.4

Giao dịch giải tỏa/hủy tạm khóa

5

Chuyển quyền sở hữu tài khoản tiền gửi

6

Xác nhận giao dịch ủy quyền giao dịch tài khoản

6.1

Xác nhận giao dịch ủy quyền

6.2

Xác nhận chấm dứt giao dịch uỷ quyền

7

Báo mất chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn

40.000 VND/Thẻ

8

Cấp lại chứng nhận tiền gửi theo yêu
cầu của khách hàng (ngoài trường hợp
quy định tại Mã phí CN51A)

20.000 VND/Thẻ

9

Giải quyết hồ sơ nhận thừa kế

100.000 VND/TK

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT
(X)

50.000VND/
bản đầu + 10.000 VND bản tăng thêm
Thỏa thuận
+ Tối thiểu: 50.000 VND/lần
+ Tối đa: 500.000 VND/lần

Miễn phí

Miễn phí
50.000 VND/TK

50.000 VND/TK
Miễn phí

'- Mức phí trên được áp dụng cho từng lần phát sinh giao dịch. Trường hợp khách hàng thực hiện
một giao dịch nhưng bao gồm kết hợp một số giao dịch chi tiết (ví dụ đóng tài khoản và chuyển
tiền) thì phí áp dụng là tổng các mức phí giao dịch chi tiết.
- Giao dịch có thể thu phí bằng VND hoặc ngoại tệ
- (1) GDV thu ngay phí khi phát sinh giao dịch làm cho số dư TK thấp hơn số dư tối thiểu (Không
thu phí đối với TK được cấp hạn mức thấu chi, thu nợ gốc, lãi, lãi phạt, giao dịch thanh toán hoá
đơn, thanh toán định kỳ mà KH uỷ quyền cho NH thực hiện định kỳ).
- (2) Các tài khoản ngoại tệ khác USD được quy đổi từ mức phí quản lý tài khoản USD theo tỷ
chéo giữa USD và ngoại tệ tương ứng
- (3) Mức phí này đã bao gồm phí quản lý tài khoản thông thường, đối với các tài khoản đã bị thu
phí quản lý tài khoản 3.000 VND/tháng, chi nhánh thực hiện thu bổ sung phí này với mức thu
3.000 VND/tháng.
- (4) Một số trường hợp đặc biệt chi nhánh có thể thu phí với mức phí được tính trên số tiền nộp
vào tài khoản làm dương tài khoản được cấp hạn mức thấu chi.
- (5) Mục phí này áp dụng khi xác định được số tiền KH yêu cầu rút ra là số tiền mặt khách hàng
đã nộp vào tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc (kể cả khi nộp tiền khách hàng đã mất phí)
hoặc số tiền nhận chuyển đến trong ngày từ nguồn ngoài hệ thống BIDV. Ngoài phí rút tiền (nếu
có), chi nhánh thu thêm phí này.
- (6) Ngoại tệ mệnh giá < 50 đơn vị tiền tệ áp dụng đối với loại ngoại tệ USD, EUR, GBP

B – DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN
STT

MỤC PHÍ

MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
GIAO DỊCH VND

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT (X)

STT

MỤC PHÍ

MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
GIAO DỊCH VND

I
1

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

CHUYỂN TIỀN TRONG
NƯỚC
CHUYỂN TIỀN ĐI

1.1

Chuyển tiền đi từ tài khoản

1.1.1

Nhận bằng tài khoản tại BIDV

1.1.1.1

Cùng chủ tài khoản (bao gồm
chuyển giữa các tài khoản
thanh toán/tiết kiệm/tiền
vay/thấu chi)

Miễn phí

1.1.1.2

Khác chủ tài khoản, cùng chi
nhánh

Miễn phí

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.2

Khác chủ tài khoản, khác chi
nhánh, cùng địa bàn tỉnh/TP
(miễn phí chuyển khoản đến
tài khoản được cấp hạn mức
thấu chi trừ một số trường
hợp đặc biệt) (1)
Khác chủ tài khoản, khác
tỉnh/TP (miễn phí chuyển
khoản đến tài khoản được
cấp hạn mức thấu chi trừ một
số trường hợp đặc biệt) (1)

0,01%
Tối thiểu 5.000VND
Tối đa 500.000 VND

0,01%
Tối thiểu 0,5 USD
Tối đa 50 USD

0,02%
Tối thiểu 5.000VND
Tối đa 500.000 VND

0,02%
Tối thiểu 0,5 USD
Tối đa 50 USD

Nhận bằng tiền mặt tại BIDV
(miễn phí trong trường hợp
giải ngân bằng tiền mặt cùng
chủ tài khoản)

0,03%
(Tối thiểu 10.000 VND
Tối đa 1.000.000 VND)

0,03%
(Tối thiểu 1 USD
Tối đa 50 USD)

Nhận tại ngân hàng khác (2)

- BIDV nhận chứng từ trước
14h: 0.02%/ST.
Tối thiểu: 10,000 VNĐ; Tối
đa: 1,000,000VNĐ
-BIDV nhận chứng từ sau
14h: 0.04%/ST
Tối thiểu: 10,000 VNĐ: Tối
đa: 1,000,000 VNĐ

0,03%
(Tối thiểu 1 USD
Tối đa 50 USD)

Chuyển khoản 24/7 cho người
hưởng tại ngân hàng khác
(kênh Quầy)
Chuyển tiền đi từ số tiền mặt
đã nộp trong 3 ngày làm việc
(3)
Chuyển tiền đi bằng tiền
mặt

0,03%
Tối thiểu 15.000 VND
0,01%/ST
Tối thiểu 10.000VND
Tối đa 1.000.000VND

1.2.1

Nhận bằng tiền mặt tại BIDV

0,04%
Tối thiểu 20.000 VND
Tối đa 2.000.000 VND

1.2.2

Nhận tại ngân hàng khác

0,05%
Tối thiểu 20.000 VND
Tối đa 2.000.000 VND

0,01%/ST
Tối thiểu 1USD
Tối đa 50USD

0,05%
Tối thiếu 2 USD
Tối đa 100 USD

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT (X)

STT

1.3

1.4

2

2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
3
3.1
3.2
4
4.1

MỤC PHÍ

Chuyển tiền theo danh sách
Chuyển khoản tự động AFT,
Sweep liên chi nhánh (Miễn
phí đối với trường hợp chuyển
gửi tiết kiệm và chuyển trả nợ
vay ngân hàng đối với cùng
chủ tài khoản)
CHUYỂN TIỀN ĐẾN
Chuyển tiền đến để chuyển
tiếp điện (Chỉ áp dụng đối với
các khoản chuyển tiền từ
ngoài hệ thống)
Chuyển tiền đến nhận tại
BIDV
Chuyển tiền đến, trả vào TK
Chuyển tiền đến, trả bằng tiền
mặt
Người gửi thực hiện tại BIDV
Người gửi thực hiện tại ngân
hàng khác

MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
GIAO DỊCH VND

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

1.000 - 4.000 VND/TK + phí
chuyển tiền tương ứng
Tối thiểu 20.000VND/lần

0,5USD/TK thụ hưởng/lần+ phí
chuyển tiền tương ứng. Tối thiểu:
2USD/lần

2.000 VND -10.000
VND/món/lần chuyển + phí
chuyển tiền tương ứng

0,02%/ST
Tối thiểu 10.000VND
Tối đa 300.000VND
Lưu ý: chỉ thu phí trường
hợp khách hàng nhận bằng
tiền mặt

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí
0,03%
(Tối thiểu 10.000 VND
Tối đa 1.000.000 VND)

Thu theo biểu phí rút tiền mặt từ tài
khoản ngoại tệ (CN22/23A)

TRA SOÁT, ĐIỀU CHỈNH LỆNH CHUYỂN TIỀN THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG (không thu phí trong trường
hợp chuyển tiền đến)
Món tiền chưa hoàn trả, thực
20.000VND/lần
4USD/lần
hiện tra soát
Món tiền đã bị hoàn trả, thực
Thu phí chuyển tiền tương ứng
hiện lại giao dịch chuyển tiền
NHỜ THU VÀ SÉC TRONG NƯỚC
Giao dịch Séc do BIDV cung ứng (Thu từ người ký phát Séc)

4.1.1

Cung ứng sổ séc

10.000 VND/cuốn

1 USD/cuốn

4.1.2

Bảo chi séc

10.000 VND/tờ

1 USD/tờ

4.1.3

Đình chỉ thanh toán séc

10.000 VND/tờ

1 USD/tờ

4.1.4

Báo mất Séc

20.000VND/tờ

2 USD/tờ

4.1.5

Thanh toán Séc

4.1.5.1

Séc lĩnh tiền mặt

4.1.5.2

Séc chuyển khoản
Thu theo phí chuyển tiền tương ứng
Thông báo séc không đủ khả
20.000 VND/tờ
2 USD/tờ
năng thanh toán
Giao dịch Séc do tổ chức khác phát hành (Thu từ người thụ hưởng Séc)
Nhận Séc của khách hàng để
10.000 VND/tờ
0,5USD/tờ
gửi đi thanh toán
Thanh toán Séc (thanh toán kết quả nhờ thu)

4.1.6
4.2
4.2.1
4.2.2

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT (X)

Thu theo phí rút tiền mặt từ tài khoản

STT

MỤC PHÍ

MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
GIAO DỊCH VND

4.2.2.1

Séc chuyển khoàn vào tài
khoản BIDV

4.2.2.2

Séc lĩnh tiền mặt

4.2.3

Hủy yêu cầu nhờ thu

4.2.4

Nhờ thu bị từ chối

II

CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

1

Chuyển tiền đi

1.1

Phí tư vấn và xử lý hồ sơ

1.2

Phí chuyển tiền của BIDV
(4)

1.2.1

1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.6
1.4
1.5
2
2.1

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ
Miễn phí

0,1%/ST
Tối thiểu 20.000VND
Tối đa 1.000.000VND
15.000 VND/tờ
Thanh toán theo chi phí thực
tế phát sinh

Thu theo biểu phí rút tiền mặt từ tài
khoản ngoại tệ (thu bằng mức phí
CN22A/23A)
2 USD/tờ
Thanh toán theo chi phí thực tế phát
sinh

Thỏa thuận
Tối thiểu: 0 USD
Tối đa: USD300

0,2%
(Tối thiểu 5 USD
Tối đa 500 USD) + điện phí
0.15%/ST
Mục đích du học
Tối thiểu 5USD + điện phí
Tối đa 150USD + điện phí
0,2%
Các mục đích khác định cư,
(Tối thiểu 5 USD
du học
Tối đa 200 USD) + điện phí
Phí dịch vụ thu hộ ngân hàng Nostro giữ tài khoản của BIDV (điện OUR) (5)
Mục đích chuyển tiền định cư

Lệnh thanh toán bằng USD
Điện OUR không cam kết người hưởng nhận nguyên số tiền
(áp dụng cho người thụ hưởng tại Mỹ)
Điện OUR Guarantee đến NH hưởng (áp dụng khi người thụ
hưởng ngoài thị trường Mỹ)
Lệnh thanh toán bằng JPY (Điện OUR thông thường)
Lệnh thanh toán bằng EUR (Điện OUR Guarantee đến NH
hưởng)
Lệnh thanh toán bằng GBP (Điện OUR Guarantee đến NH
hưởng)
Lệnh thanh toán bằng KRW
(điện OUR thông thường)
Lệnh thanh toán bằng KRW cho người hưởng có TK tại
Kookminbank Hàn Quốc
Lệnh thanh toán bằng KRW cho người hưởng không có TK
tại Kookminbank Hàn Quốc
Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ khác (điện OUR thông thường)
áp dụng cho các loại ngoại tệ ngoại trừ các trường hợp
1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5
Điện phí
Tra soát/sửa đổi/hoàn trả lệnh chuyển tiền theo yêu cầu
của người chuyển
Chuyển tiền đến (6)
Phí chuyển tiền đến (đối với code phí BEN, SHA)

5 USD
22 USD
5.000 JPY
22 EUR
15GBP

10.000 KRW
13.000 KRW
20 USD
(hoặc quy đổi ngoại tệ tương ứng)
5 USD
5 USD + điện phí + Phí NHNN thu
(nếu có)

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT (X)

MỤC PHÍ

STT

MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
GIAO DỊCH VND

2.1.1

Trả vào TK Người hưởng tại BIDV

2.1.2

Trả bằng tiền mặt tại BIDV (7)

2.1.3

Phí chuyển tiếp điện

2.2

Phí chuyển tiền đến (chỉ dẫn
trên điện có code phí OUR)

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT (X)

0,03%
(Tối thiểu 2 USD
Tối đa 70 USD)
0,05% (Tối thiểu 2 USD, Tối đa 100
USD) + phí rút tiền mặt ngoại tệ (thu
bằng mức phí CN22A/23A)
0,06%
(Tối thiểu 3 USD
Tối đa 100 USD) + điện phí
- Thu từ NHĐL theo biểu phí của Ban
ĐCTC
- Thu phí rút tiền mặt ngoại tệ của
khách hàng (CN22/23A) nếu khách
hàng rút tiền mặt

Lưu ý: Phí thu hộ ngân hàng nước ngoài (nếu phát sinh) thu theo mục phí II/1.3
2.3

Điện phí

2.4

Hoàn trả (đã bao gồm điện phí)

2.5
2.6
2.7

Tra soát (đã bao gồm điện phí)
Thông báo tiền đến cho người nhận theo yêu cầu của
người chuyển
Phí cung cấp tỉ giá VND/ngoại tệ trường hợp điện đến
bằng VND từ ngân hàng không có quan hệ tài khoản VND
với BIDV

5 USD
10 USD
10USD + phí NHNN thu nếu có
Theo thỏa thuận
Tối thiểu 1USD/thông báo
5 USD

- Mức phí trên được áp dụng cho từng lần phát sinh giao dịch. Trường hợp khách hàng thực hiện
một giao dịch nhưng bao gồm kết hợp một số giao dịch chi tiết (ví dụ đóng tài khoản và chuyển
tiền) thì phí áp dụng là tổng các mức phí giao dịch chi tiết.
- Giao dịch có thể thu phí bằng VND hoặc ngoại tệ
- (1) Một số trường hợp đặc biệt chi nhánh có thể thu phí với mức phí được tính trên số tiền
chuyển đến tài khoản làm dương tài khoản được cấp hạn mức thấu chi.
- (2) Trường hợp ngân hàng hưởng (Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại khác,…) mở tài
khoản Vostro tại BIDV, khi thực hiện giao dịch qua kênh ghi Có tài khoản Vostro, chi nhánh thu
phí theo mục phí 1.1.3 (trừ các trường hợp theo hướng dẫn tại Cẩm nang NV thu hộ NSNN số
9446/BIDV-ĐCTC ngày 20/10/2016 và các văn bản sửa đổi bổ sung có liên quan khác).
Biểu phí của các địa bàn: Giảm tỷ lệ phí 0,005% so với biểu phí hiện tại từ ngày 15/04/2020 đến
hết 31/12/2020
- (3) Mục phí này áp dụng khi xác định được số tiền KH yêu cầu chuyển đi là số tiền mặt khách
hàng đã nộp vào tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc, kể cả khi nộp tiền khách hàng đã mất phí.
Ngoài phí chuyển tiền (nếu có), chi nhánh thu thêm phí này.
- (4) Đối với trường hợp cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp/tổ chức đến BIDV để thực hiện giao
dịch chuyển tiền ra nước ngoài (du học sinh ủy quyền cho công ty du học,…), Chi nhánh căn cứ
vào giấy ủy quyền để xác nhận người chuyển tiền là KHCN và thu theo biểu phí KHCN.
- (5) Phí dịch vụ thu hộ ngân hàng Nostro giữ tài khoản của BIDV là phí tạm tính, BIDV sẽ thu
thêm phần chênh lệch giữa mức phí đã thu và chi phí nước ngoài thực tế (nếu phát sinh)
- (6) Đối với điện chuyển tiền đến có giá trị nhỏ
+Có giá trị <=20USD (ngoại tệ khác quy đổi tương đương): Miễn tất cả các loại phí liên quan (
phí báo có, điện phí, phí hòan trả...)

+Có giá trị trên 20USD đến 30USD (ngoại tệ khác quy đổi tương đương): Miễn phí hoàn trả, chỉ
thu điện phí (mức tối thiểu 5USD) và phí báo có.
-(7) Miễn phí rút tiền mặt ngoại tệ trong trường hợp khách hàng nhận tiền mặt và gửi tiết kiệm tại
BIDV ngay tại thời điểm rút.

C- DỊCH VỤ NGÂN QUỸ
STT

MỤC PHÍ

MỨC PHÍ ÁP DỤNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
GIAO DỊCH VND

I

PHÍ KIỂM ĐẾM, THU CHI HỘ TIỀN MẶT

1

Kiểm đếm tiền mặt

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

1.1

- Kiểm đếm hộ khách hàng tại trụ
sở ngân hàng (KH không gửi tiền
vào tài khoản tại BIDV)

0,05%/ST
Tối thiểu 20.000 VND

0,05%/ST
Tối thiểu 2 USD

1.2

- Kiểm đếm hộ khách hàng ngoài
trụ sở ngân hàng (KH không gửi
tiền vào tài khoản tại BIDV)

Thu theo thỏa thuận
Tối thiểu 300.000 VND

Thu theo thỏa thuận
Tối thiểu 10 USD

II

Phí vận chuyển khi thu, chi tiền ngoài trụ sở ngân hàng
Thu theo thỏa thuận.
- Bán kính ≤10 km
Tối thiểu
150.000VND/chuyến
Thu theo thỏa thuận
Tối thiểu
- Bán kính >10 km
150.000VND/chuyến +
70.000VND/mỗi 5 km tăng
thêm
Thu/chi hộ tiền mặt
- Thu/chi hộ tiền mặt tại trụ sở
0,05%/ Số tiền thu/chi hộ
ngân hàng
Tối thiểu 30.000 VND
0,05%/ Số tiền + phí vận
- Thu/Chi hộ tiền mặt ngoài trụ sở
chuyển tương ứng (CN3/4F)
ngân hàng
Tối thiểu 300.000 VND
PHÍ CẤT GIỮ HỘ

1

Phí giữ hộ tiền qua đêm

2
2.1

2.2

3
3.1
3.2

1.1

- Giữ hộ tiền qua đêm (có kiểm
đếm)

1.2

- Giữ tiền mặt qua đêm theo túi
niêm phong (không kiểm đếm)

2

Bảo quản tài sản quý hiếm

3

Cất giữ hộ giấy tờ có giá: chứng
chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, sổ tiết
kiệm, trái phiếu, tín phiếu…

4

Cất giữ hộ giấy tờ có giá, tài
liệu quan trọng khác.

5

Cho thuê két sắt

5.1

- Két loại nhỏ

Thu theo thỏa thuận.
Tối thiểu 10 USD/chuyến
Thu theo thỏa thuận
Tối thiểu 10 USD/chuyến +
5 USD/mỗi 5 km tăng thêm

0,1%/ST thu/chi hộ
0,1%/ST thu/chi hộ + phí
vận chuyển tương ứng
(CN3/4F)

0,05%/ST giữ hộ/đêm + phí
kiểm đếm (CN1/2F)
Tối thiểu 150.000 VND
0,05%/ST kê khai/đêm
Tối thiểu 100.000 VND
-0,05%/giá trị tài sản/tháng +
phí kiểm định tài sản (nếu có)
Tối thiểu 100.000
VND/tháng/lần.
-Đối với vàng: từ
2.000VND/chỉ/tháng. Tối
thiểu 30.000VND/tháng
0,05%/mệnh giá/tháng
Tối thiểu 10.000
VND/tờ/tháng/lần

0,05%/ST giữ hộ/đêm + phí
kiểm đếm (CN1/2F)
Tối thiểu 10 USD
0,05%/ST kê khai/đêm
Tối thiểu 10 USD

Theo thỏa thuận.
Tối thiểu
30.000VND/bộ/tháng/lần

Theo thỏa thuận.
Tối thiểu:
1,5USD/bộ/tháng/lần

Theo thỏa thuận
Tối thiểu 120.000
VND/két/tháng

0,05%/mệnh giá/tháng
Tối thiểu
1USD/tờ/tháng/lần

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT (X)

STT

MỤC PHÍ

MỨC PHÍ ÁP DỤNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
GIAO DỊCH VND

5.2

- Két loại trung

Theo thỏa thuận
Tối thiểu 150.000
VND/két/tháng

5.3

- Két loại to

Theo thỏa thuận
Tối thiểu 180.000
VND/két/tháng

6

Phí chậm trả két sắt

7

Phí thay khóa két sắt
Phí kiểm tra tài sản của dịch vụ
bảo quản tài sản quý, giấy tờ có
giá và tài liệu quan trọng (nếu
quá số lần được phép kiểm tra
miễn phí)
Giữ hộ hồ sơ tài sản bảo đảm
khi khoản vay đã tất toán (chỉ
thu khi khách hàng không tiếp tục
vay vốn và có đề nghị được tiếp
tục gửi hồ sơ TSBĐ tại kho Ngân
hàng) (1)

8

9

150% phí trong hạn tính trên
số ngày quá hạn của hợp đồng
cho thuê két
Theo thỏa thuận
Theo thoả thuận
Tối thiểu 30.000 VND/lần

50.000 VND/hồ sơ/thángTối
đa: 2.000.000 VND/hồ sơ tài
sản

0,07% ST kiểm định
Tối thiểu 10.000 VND/món

0,15%/ST kiểm định
Tối thiểu 2 USD/món

Không thu

3.64%/Tổng giá trị tiền đổi
Tối thiểu 2USD

Tiền mệnh giá nhỏ từ dưới 10.000
đ, dưới 5 USD

0,5%/số tiền thực đổi
Tối thiểu: 10.000VND

3%/số tiền thực đổi
Tối thiểu: 2USD

Tiền mệnh giá trên 10.000 đ, từ 5
USD trở lên
Đổi tiền mệnh giá lớn lấy tiền
mệnh giá nhỏ

0,3%/số tiền thực đổi
Tối thiểu: 10.000VND

2%/số tiền thực đổi
Tối thiểu: 2USD

Theo thoả thuận

Theo thoả thuận

III

PHÍ KIỂM ĐỊNH TIỀN THẬT,
GIẢ

IV

DỊCH VỤ THU ĐỔI

1

Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn
lưu thông (không do nguyên
nhân phá hoại)

2

Đổi tiền mệnh giá nhỏ lấy tiền
mệnh giá lớn

3

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

4

Cấp giấy xác nhận mang ngoại
tệ tiền mặt và đồng Việt Nam
tiền mặt ra nước ngoài

5

Đổi USD trắng sang USD màu

Theo thỏa thuận
Tối thiểu 100.000 VND
4.000VND/ 1 tờ

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT (X)

STT

MỤC PHÍ

MỨC PHÍ ÁP DỤNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
GIAO DỊCH VND

V

MƯỢN HỒ SƠ TÀI SẢN BẢO
ĐẢM
(không thực hiện thu khi khách
hàng mượn hồ sơ để hoàn tất thủ
tục cầm cố, thế chấp với BIDV)

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG CHỊU
THUẾ GTGT (X)

Theo thỏa thuận
Tối đa: 500.000 VND/lần

'Mức phí trên được áp dụng cho từng lần phát sinh giao dịch. Trường hợp trong một
lần giao dịch, khách hàng thực hiện kết hợp một số giao dịch chi tiết (ví dụ kiểm đếm
tiền và vận chuyển tiền), mức phí áp dụng là tổng các mức phí giao dịch chi tiết.
(1) Nguyên tắc làm tròn tháng:
+ Nếu thời gian giữ hộ >= 15 ngày thì làm tròn thành 1 tháng
+ Nếu thời gian giữ hộ < 15 ngày thì làm tròn thành 0 tháng

