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BIỂU PHÍ SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGOÀI NƯỚC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC 

STT KHOẢN MỤC MỨC PHÍ HIỆN HÀNH 

A. GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN 

1. Chuyển tiền đi 

1.1 Phí dịch vụ  

1.1.1 Phí của CB  

  Chuyển tiền thanh toán trả sau 0,15% Tối thiểu 5 USD 

  
Chuyển tiền thanh toán trả trước và thanh toán 

cho các mục đích hợp pháp khác 
0,2% Tối thiểu 5 USD 

1.1.2 
Phí NH nước ngoài thu  

(Nếu người chuyển tiền trả phí này) 
 

  Chuyển đi bằng USD Guaranteed OUR: 30 USD/món 

  Chuyển đi bằng EUR 

Guaranteed OUR: 25 EUR/món (Người 

thụ hưởng ở ngoài nước Đức) 

Guaranteed OUR: 10 EUR/món (Người 

thụ hưởng ở trong nước Đức) 

  Chuyển đi bằng ngoai tệ khác 30 USD/món 

1.2 Điện phí 5 USD/lệnh 

1.3 Tra soát lệnh chuyển tiền 5 USD/lần 

1.4 Điều chỉnh/Hủy lệnh chuyển tiền 5 USD/lần + Phí NH nước ngoài (nếu có) 

1.5 Phí Back Value (phí NH nước ngoài thu) Thu theo thực tế 

2 Nhận tiền đến 

2.1 Chuyển cho người hưởng tại CB Miễn phí 

2.2 Chuyển cho người hưởng tại NH khác 10 USD/món 

2.3 Thoái hối lệnh chuyển tiền 
15 USD/món (áp dụng khi NH nước ngoài 

thu phí thoái hối) 

2.4 Điều chỉnh, tra soát lệnh chuyển tiền 5 USD/lần 

2.5 Điện phí 5 USD 
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B. GIAO DỊCH HỐI PHIẾU 

1 Chuyển tiền đi bằng hối phiếu/séc 
 

1.1 Phát hành hối phiếu/séc 
 

1.1.1 Phí cung ứng hối phiếu/séc 1 USD/tờ 

1.1.2 Phí dịch vụ 

0,1% trị giá hối phiếu 

Tối thiểu 5 USD 

Tối đa 200 USD 

1.2 Hủy hối phiếu/séc 
 

  Khách hàng chưa gửi hối phiếu/séc đi 5 USD/tờ 

  Khách hàng đã gửi hối phiếu/séc đi 10 USD/tờ 

1.3 Tra soát thanh toán hối phiếu/séc 5 USD/lần 

1.4 Điện phí 5 USD 

2 Thu hộ séc do NH nước ngoài phát hành 
 

2.1 Nhận séc để gửi đi nhờ thu 
 

2.1.1 Séc nhờ thu gửi đi trong nước 1 USD/tờ 

2.1.2 Séc nhờ thu gửi đi nước ngoài 2 USD/tờ 

2.2 Thanh toán kết quả nhờ thu 

0,2% trị giá báo có 

Tối thiểu 5 USD 

Tối đa 150 USD 

2.3 Hủy nhờ thu theo yêu cầu 10 USD 

2.4 Nhờ thu bị từ chối Thu theo thực tế 

2.5 Điện phí 5 USD 

C.  NHỜ THU CHỨNG TỪ 

1 Bộ chứng từ nhờ thu 
 

1.1 Nhận và xử lý Bộ chứng từ nhờ thu gửi đến/gửi đi 5 USD/giao dịch 

1.2 Thanh toán nhờ thu gửi đến/gửi đi 
0,15% trị giá nhờ thu 

Tối thiểu 15 USD 

1.3 
Sửa đổi/Điều chỉnh chỉ thị Nhờ thu gửi đi theo yêu 

cầu 
10 USD/lần 

1.4 Quản lý bộ chứng từ Nhờ thu nhập khẩu 
 

  D/P sau 30 ngày kể từ ngày thông báo 5 USD 

  D/A trễ hạn thanh toán 05 ngày trở lên 10 USD 
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2 Hủy bộ chứng từ nhờ thu theo yêu cầu 
 

  Trong nước 5 USD/lần + Phí phải trả NH trong nước 

  Ngoài nước 10 USD/lần + Phí phải trả NH ngoài nước 

3 Nhờ thu bị từ chối Thu theo thực tế phải trả 

4 Chuyển tiếp bộ chứng từ Nhờ thu cho NH khác 
 

  Trong nước 5 USD/bộ + bưu phí thực tế 

  Ngoài nước 10 USD/bộ + bưu phí thực tế 

5 Tra soát Nhờ thu theo yêu cầu của khách hàng 
 

  Tra soát trong nước 3 USD 

  Tra soát ngoài nước 5 USD 

6 Điện phí 
 

6.1 Telex, Fax, gửi thư bảo đảm/chuyển phát nhanh Thu theo thực tế phát sinh 

6.2 SWIFT 
 

  Trong nước 5 USD 

  Ngoài nước 10 USD 

D. TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 

1 Thư tín dụng nhập khẩu 

1.1 Phát hành thư tín dụng 
 

1.1.1 

L/C ký quỹ 100% hoặc L/C đối ứng (trường hợp L/C 

quy định chỉ thanh toán L/C nhập sau khi nhận được 

tiền thanh toán của L/C xuất) 

0,05% trị giá L/C 

Tối thiểu 30 USD 

Tối đa 300 USD 

1.1.2 
L/C miễn ký quỹ hoặc ký quỹ dưới 100% hoặc đảm 

bảo bằng hình thức khác 

Tối thiểu 30 USD 

Tối đa 1000 USD 

  Phần trị giá L/C được ký quỹ 0,075% trị giá đã ký quỹ 

  
Phần trị giá L/C miễn ký quỹ hoặc được đảm bảo 

bằng hình thức khác  
0.15% trị giá miễn ký quỹ 

1.2 Phí phát hành thư tín dụng sơ bộ 20 USD 

1.3 Sửa đổi thư tín dụng 
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  Sửa đổi tăng giá trị 
Thu phí trên giá trị tăng thêm như mức phí 

phát hành L/C 

  Sửa đổi khác 15 USD/lần 

1.4 Hủy thư tín dụng theo yêu cầu 20 USD + Phí trả NH nước ngoài (nếu có) 

1.5 Thanh toán thư tín dụng 

0,2% trị giá bộ chứng từ thanh toán 

Tối thiểu 20 USD 

Tối đa 500 USD 

1.6 Chấp nhận thanh toán thư tín dụng trả chậm 
 

1.6.1 Bộ chứng từ đã ký quỹ 100% 20 USD 

1.6.2 Bộ chứng từ chưa ký quỹ hoặc ký quỹ dưới 100% 
 

  Phần trị giá bộ chứng từ có ký quỹ 20 USD 

  

Phần trị giá bộ chứng từ chưa ký quỹ (thời gian tính 

phí kể từ ngày CB thông báo chứng từ phù hợp hoặc 

Khách hàng chấp nhận sai biệt cho đến ngày đáo hạn) 

0,1%/tháng 

Tối thiểu 20 USD 

1.7 Phí cầm giữ hồ sơ 15 USD/bộ/quý (tính tròn quý) 

1.8 Bảo lãnh nhận hàng 
 

1.8.1 Phát hành bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng 50 USD/bảo lãnh 

1.8.2 Phí duy trì bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng 
 

  
Hoàn trả bảo lãnh trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 

phát hành bảo lãnh 
Miễn phí 

  
Hoàn trả bảo lãnh trên 60 ngày kể từ ngày phát hành 

bảo lãnh 

Thu thêm 0,15%/tháng trên trị giá bảo lãnh 

Tối thiểu 30 USD 

1.8.3 Sửa đổi bảo lãnh nhận hàng 20 USD 

1.90 Ký hậu vận đơn 3 USD 

1.10 Tư vấn phát hành L/C đặc biệt theo yêu cầu 
Theo thỏa thuận 

Tối thiểu 20 USD 

1.11 Phí sai sót bộ chứng từ 70 USD hoặc theo thỏa thuận 

2 Thư tín dụng xuất khẩu 

2.1 Thông báo thư tín dụng 

Thông báo qua NH khác: 15 USD 

Thông báo trực tiếp cho KH: 10 USD 

CB là NH thông báo thứ 2: 10 USD 



 

Trang 5 
 

2.2 Thông báo sửa đổi thư tín dụng 5 USD 

2.3 Hủy thư tín dụng theo yêu cầu 20 USD 

2.4 Thanh toán 01 bộ chứng từ 

0,15% trị giá bộ chứng từ thanh toán 

Tối thiểu 20 USD 

Tối đa 200 USD 

2.5 Phí kiểm tra bộ chứng từ 
 

2.5.1 Bộ chứng từ xuất trình tại CB 5 USD 

2.5.2 
Bộ chứng từ CB đã thực hiện kiểm tra nhưng Khách 

hàng xuất trình tại NH khác 
20-50 USD/bộ 

2.6 Chiết khấu bộ chứng từ 
Theo thỏa thuận, tối đa bằng lãi suất cho vay 

ngắn hạn 

2.7 
Phí sửa đổi/điều chỉnh thư đòi tiền theo yêu cầu của 

Khách hàng 
10 USD 

2.8 Chuyển nhượng thư tín dụng xuất khẩu 

0,1% trị giá thư tín dụng chuyển nhượng 

Tối thiểu 30 USD 

Tối đa 500 USD 

2.9 Sửa đổi thư tín dụng chuyển nhượng 
 

2.9.1 Sửa đổi tăng số tiền 
Thu như mức phí chuyển nhượng trên số tiền 

tăng thêm 

2.9.2 Sửa đổi khác 20 USD 

2.10 Hủy thư tín dụng chuyển nhượng 20 USD 

2.11 Phí sai sót bộ chứng từ chuyển nhượng 50 USD hoặc theo thỏa thuận 

3 Xác nhận thư tín dụng 
 

3.1 
Xác nhận thư tín dụng: thời gian tính phí kể từ ngày 

xác nhận đến ngày hết hạn hiệu lực của thư tín dụng 

0,1%/tháng trị giá bộ chứng từ 

Tối thiểu 50 USD 

3.2 

Thu phí bổ sung xác nhận trong trường hợp bộ chứng 

từ trả chậm đòi tiền theo L/C do CB xác nhận có 

ngày đáo hạn sau ngày hết hạn hiệu lực của L/C: thời 

gian tính phí kể từ ngày hết hạn hiệu lực của L/C đến 

ngày đáo hạn của bộ chứng từ đòi tiền 

0,1%/tháng trị giá bộ chứng từ 

Tối thiểu 50 USD 

3.3 Phí xác nhận cho các sửa đổi của thư tín dụng 
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3.3.1 Sửa đổi tăng giá trị 

Thu phí trên giá trị tăng thêm kể từ ngày yêu 

cầu điều chỉnh đến ngày hết hạn hiệu lực 

(hoặc ngày hết hạn hiệu lực mới - nếu có) 

như mức phí xác nhận L/C 

3.3.2  Gia hạn thời hạn hiệu lực 

Thu phí trên số dư L/C (trừ phần đã ký quỹ) 

kể từ ngày hết hiệu lực cũ đến ngày hết hạn 

hiệu lực mới như mức phí xác nhận L/C 

3.3.3 Sửa đổi khác 20 USD 

4 Điện phí 
 

4.1 Telex, Fax, gửi thư bảo đảm/chuyển phát nhanh Thu theo thực tế phát sinh 

4.2 SWIFT 
 

  Trong nước 

Mở L/C 20 USD 

Tra soát 10 USD 

Khác 5 USD 

  Ngoài nước 
Mở L/C 50 USD 

Khác 10 USD 

Lưu ý: Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm - dịch vụ, 

Khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch CB gần nhất hoặc 

 Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call-Center): 19001816 

 


