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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN 
 

1. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN TIỀN GỬI 

STT DỊCH VỤ  MỨC PHÍ  

  TK VND TK Ngoại tệ 

I Mở và quản lý tài khoản     

1 Mở tài khoản Miễn phí Miễn phí 

  Số dư tối thiểu 1.000.000 VND 300 USD 

2 Quản lý tài khoản :     

2.1 Tài khoản thường 10.000 VND/tháng 1 USD/tháng 

2.2 Tài khoản đồng chủ sở hữu 200.000 VND/năm 20 USD/năm 

2.3 
Tài khoản có yêu cầu quản lý đặc biệt 

(theo yêu cầu của Chủ tài khoản)   
Theo thoả thuận 

3 
Đóng tài khoản (theo yêu cầu của khách 

hàng) : 
    

3.1 Trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở 100.000 VND 10 USD 

3.2 Trên 12 tháng kể từ ngày mở Miễn phí Miễn phí 

4 
Phong tỏa (khoanh) một phần hoặc 

toàn bộ số dư trên tài khoản tại VCB 
  

4.1 
Theo yêu cầu của VCB hoặc quy định của 

pháp luật 
Miễn phí 

4.2 Theo yêu cầu của khách hàng 50.000 VND/lần/1TK 3 USD/lần/1TK 

II Gửi tiền vào tài khoản     

1 Nộp tiền mặt VND vào Tài khoản VND:     

1.1  Cùng Tỉnh/TP với CN mở tài khoản :    

 
- Chính chủ tài khoản (xem định nghĩa tại 

phần ghi chú)  
Miễn phí  

 - Người khác nộp vào TK  

0,03% 

Tối thiểu 10.000 VND 

Tối đa 1.000.000 VND 

 

 

1.2 

 

Khác Tỉnh/TP với CN mở tài khoản  

0,03% 

Tối thiểu 10.000 VND 

Tối đa 1.000.000 VND 

  

  

  

2 
Nộp tiền mặt ngoại tệ vào Tài khoản 

VND : 
  

2.1 Cùng Tỉnh/TP với CN mở tài khoản Miễn phí  

2.2 Khác Tỉnh/TP với CN mở tài khoản 0,03%  
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Tối thiểu 10.000 VND 

Tối đa 1.000.000 VND 

3 
Nộp tiền mặt ngoại tệ vào Tài khoản 

ngoại tệ 
    

3.1  USD:     

  -  Loại 50 USD trở lên   
0,2%  

Tối thiểu 2 USD 

  -  Loại từ 2 USD đến 20 USD    
0,4%  

Tối thiểu 2 USD 

 -  Loại 1 USD  
0,5%  

Tối thiểu 3 USD 

3.2 Ngoại tệ khác:   
0,5%  

Tối thiểu 3 USD 

III Rút tiền mặt từ tài khoản     

1 Tài khoản VND:     

1.1  Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản Miễn phí   

 1.2 Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

0,03% 

Tối thiểu 10.000 VND 

Tối đa 1.000.000 VND 

  

1.3 

Chính chủ Tài khoản rút tiền (rút tiền mặt, 

chuyển khoản đi TK khác) trong vòng 2 

ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào 

tài khoản 

0,03% 

Tối thiểu 10.000 VND 

Tối đa 1.000.000 VND 

  

2 Tài khoản ngoại tệ :     

 2.1 USD   
0,2%  

Tối thiểu 2 USD 

 2.2 Ngoại tệ khác   
0,4%  

Tối thiểu 3 USD 

3 Rút VND từ TK ngoại tệ  (Thu như  Phí Rút tiền mặt từ tài khoản  VND)  

 

2. GIAO DỊCH CUNG CẤP THÔNG TIN, DỊCH VỤ  THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH  

HÀNG 

STT DỊCH VỤ MỨC PHÍ 

1 
Cung cấp sao kê tài khoản (gồm cả tài 

khoản tiền vay) 
TK VND TK Ngoại tệ 

1.1 In sao kê định kỳ hàng tháng Miễn phí 



 3 

1.2 
In sao kê đột xuất (theo yêu cầu của khách 

hàng) 
Thu theo thoả thuận 

 
- Sao kê các giao dịch phát sinh trong 

vòng 12 tháng kể từ ngày yêu cầu 

Tối thiểu 30.000 

VND/lần 
Tối thiểu 2 USD/lần 

 
- Sao kê các giao dịch phát sinh trên 12 

tháng kể từ ngày yêu cầu 

Tối thiểu 50.000 

VND/lần 
Tối thiểu 5 USD/lần 

1.3 Sao kê tài khoản theo điện Swift  

 - Trong nước Phí sao kê  tại mục 1.2  + 5 USD (điện phí) 

 - Ngoài nước Phí sao kê  tại mục 1.2 + 10 USD (điện phí) 

2 
Xác nhận số dư/tài khoản  (gồm cả tài 

khoản tiền vay) 
 

 
-    Xác nhận số dư / tài khoản bằng văn 

bản (Tiếng Việt và hoặc Tiếng Anh) 
50.000 VND – 100.000 VND/01 bản 

 -     In bổ sung từ bản thứ 2 10.000 VND/01 bản tiếp theo 

3 Xác nhận thanh toán qua Ngân hàng 100.000 VND/01 bản 

4 Cung cấp bản sao chứng từ 
Theo thỏa thuận. 

Tối thiểu 50.000 VND/lần 

5 Cấp bản sao giấy tờ đảm bảo  

5.1 Cấp bản sao giấy tờ đảm bảo theo yêu cầu 30.000 VND/bản 

5.2 

Cấp bản sao giấy tờ đảm bảo có xác nhận 

của Công chứng (không bao gồm phí công 

chứng) 

100.000 VND/bộ 

6 
Phí thay đổi tài sản bảo đảm (bất động 

sản) 
200.000 VND/lần 

7 
Giao dịch giấy tờ có giá do VCB phát 

hành: 
 

7.1 Thông báo mất chứng từ có giá 20.000 VND/Giấy tờ 

7.2 Chuyển nhượng sở hữu giấy tờ có giá 30.000 VND/Giấy tờ 

7.3 Giám định, xác nhận giấy tờ có giá 30.000 VND/Giấy tờ 

8 Dịch vụ VCB-Money: Phí thường niên 1.000.000 VND/năm/ user 

9 Dịch vụ khác 
Theo thỏa thuận 

Tối thiểu 20.000 VND 

 

Ghi chú:  

1. Mức phí quy định chưa  bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

2. Phí được tính bằng VND hoặc ngoại tệ tương đương theo tỷ giá do VCB công bố tại thời điểm thu phí 



 4 

3. Chính chủ tài  khoản được hiểu là Chủ tài khoản, Thủ  quỹ, người đại diện của Tổ chức, Doanh nghiệp  theo danh 

sách hạn chế (có đăng ký trước với VCB). 

4. Việc phân định giao dịch cùng, khác tỉnh/TP căn cứ  như sau : (i) giao dịch được coi là cùng tỉnh/TP khi Chi 

nhánh trực tiếp nhận tiền mặt của khách hàng và Chi nhánh mở tài khoản của khách hàng nằm trên cùng địa bàn 

tỉnh/TP; (ii) các trường hợp  khác được coi là giao dịch  khác tỉnh/TP.  

5. VCB  không hoàn trả lại phí đã thu trong trường hợp khách hàng yêu cầu huỷ bỏ giao dịch hoặc giao dịch không 

được thực hiện được vì sai sót, sự cố không phải do lỗi của VCB  gây ra.   

6. Biểu phí này được thay đổi mà không cần có sự báo trước của ngân hàng trừ khi ngân hàng và khách hàng có 

thoả thuận khác. 

 


