
Mức phí Tối thiểu Tối đa

I DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

1 Đổi tiền

- Đổi tiền mặt ngoại tệ

CN1F Lấy tiền VND (theo tỷ giá do BIDC công bố) Miễn phí

CN2F Mênh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ Miễn phí

CN3F Mênh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 1% / số tiền đổi 5 USD

CN3F1 Đổi tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông 5% /Tổng giá trị thực đổi 3USD

- Đổi tiền mặt nội tệ

CN4F Đổi tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông 5% /Tổng giá trị thực đổi 5.000 VND

CN5F Đổi tiền mặt từ mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 0,5%/ST thực đổi 10000 VND 

2 Cất giữ hộ

-

(Tiền không đếm, kim loại quý, chứng khoán, giấy tờ có giá 

BIDC.HCM không chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng - phí 

tính tròn tháng và khách hàng không được rút một phần)

CN6F Tiền (giá trị kê khai) 0.05%/tháng 

CN7F Vàng (thu theo giá trị quy đổi vàng mua vào của SJC) 0.05%/tháng 

CN8F
Chứng khoán, giấy tờ có giá, giấy tờ khác

100.000 VND/tháng/phong 

bì A4

3 Kiểm đếm hộ tiền (gồm kiểm định thật giả)

3.1 Tại trụ sở giao dịch của BIDC.HCM

CN9F
- Tiền VND 0,03%/ST 20.000 VND 2.000.000 VND

CN10F - Ngoại tệ 0,15 USD / tờ 2 USD 100 USD

CN11F

3.2 Ngoài trụ sở giao dịch <= 5km (kèm DV vận chuyển) 0.05% /số tiền vận chuyển
300.000 VND 

20 USD

2.000.000 VND

100 USD

CN12F

3.3 Ngoài trụ sở giao dịch > 5km (kèm DV vận chuyển) 0.10% /số tiền vận chuyển
500000 VND

30 USD 

5.000.000 VND

300 USD 

PHỤ LỤC 1- BIỂU PHÍ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

(Được ban hành theo quyết định số 1051/2013/QĐ-BIDC.HCM có hiệu lực từ ngày 05/12/2013 Sửa đổi bổ sung lần 04 ngày 16/11/2015)

MÃ PHÍ TT MỤC
MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa VAT)

F - DỊCH VỤ NGÂN QUỸ, KHÁC (VND)
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Mức phí Tối thiểu Tối đa
MÃ PHÍ TT MỤC

MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa VAT)

4 Thu chi tiền mặt tại nơi khách hàng yêu cầu

CN13F - Nếu có hợp đồng Theo thỏa thuận

- Nếu không có hợp đồng

CN14F Trong bán kính 10 km 0.02%

CN15F Ngoài bán kính 10 km 0.04%

CN16F - Thu tiền tiết kiệm trên 200 triệu đồng /20.000 USD Miễn phí

II GIAO DỊCH QUA FAX

CN18F

Phí giao dịch chuyển khoản trong nước (tính trên mỗi khách 

hàng)
50.000 VND/tháng 

III DỊCH VỤ KHÁC 

1 Các khoản phạt vi phạm hợp đồng

CN11C 1.1 Chậm rút vốn theo cam kết Miễn phí

CN12C 1.2 Rút vượt số tiền cam kết (theo lịch rút vốn đã thỏa thuận) 0,02%*số tiền vượt

CN13C 1.3
Hủy bỏ cam kết rút vốn (Hủy bỏ một phần hoặc hủy bỏ toàn 

bộ/hủy hợp đồng)
0,25%*số tiền không rút 100,000           2,000,000 

CN14C 1.4 Phạt chậm trả lãi
0,3%*số lãi chậm trả*số 

ngày
20,000 

CN15C 1.5 Phạt do sử dụng vượt hạn mức thấu chi/tín dụng 50.000 đ/lần vượt

2 Các khoản phí dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng

CN17C 2.1 Xác nhận số dư tài khoản vay 50.000 VND/lần

CN18C 2.2 Xác nhận khác theo yêu cầu của khách hàng 50.000 VND/lần

2.3 Cung cấp bản sao hồ sơ tài sản bảo đảm

CN19C - Cấp bản sao lần đầu Miễn phí

CN20C
- Cấp lại bản sao là giấy đăng ký phương tiện vận tải có xác 

nhận của ngân hàng
100.000 đ/bản

- Cấp lại bản sao hồ sơ tài sản bảo đảm khác theo yêu cầu của 

khách hàng

CN21C + Cấp bản sao không công chứng

100.000 đ/1 bộ/1 tài sản. 

Bản thứ 2 trở đi: 5.000đ/tờ 

A4 và 10.000đ/tờ A3
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Mức phí Tối thiểu Tối đa
MÃ PHÍ TT MỤC

MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa VAT)

CN22C + Cấp bản sao có công chứng

200.000 đ/1 bộ/1 tài sản. 

Bộ thứ 2 trở đi: 5.000đ/tờ 

A4 và 10.000đ/tờ A3 + phí 

công chứng

CN23C 2.4 Phí mượn hồ sơ tài sản bảo đảm 500.000 đ//lần/tài sản

CN24C 2.5 Phí thay đổi tài sản bảo đảm 500.000 đ/lần/tài sản

2.6 Giao dịch bảo đảm

CN26C 2.6.1 Thông báo xử lý tài sản bảo đảm
Theo quy định của bên thu 

phí

CN27C 2.6.2 Đăng ký lần đầu
Theo quy định của bên thu 

phí

CN28C 2.6.3 Đăng ký thay đổi
Theo quy định của bên thu 

phí

CN29C 2.6.4 Xóa đăng ký
Theo quy định của bên thu 

phí

CN29C1 2.6 Phí giữ hộ hồ sơ tài sản bảo đảm  khi khoản vay đã tất toán Thỏa thuận           5,000,000 

CN30C 2.7
Phí thẩm định, tư vấn, thu xếp hồ sơ, dự án (Trường hợp ngân 

hàng không trực tiếp cho vay)

0.15%/giá trị khoản vay, 

dự án
500,000         10,000,000 

CN31C 2.8 Phí phát hành cam kết cấp tín dụng cho khách hàng 500.000 đ/lần

CN32C 2.9
Phí phát hành hợp đồng hạn mức tín dụng dự phòng bằng tiếng 

nước ngoài 
Thỏa thuận 2,000,000

CN33C 3

Phí yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, phương 

tiện giao thông đường sắt

30.000đ/đơn

4 Phí làm ngoài giờ theo yêu cầu khách hàng

CN34C Dưới 30 phút 200.000 đ/lần

CN35C Từ 30 phút đến 60 phút 500.000 đ/lần

CN36C Lớn hơn 60 phút 1.000.000 đ/lần

CN37C 5 Phí chuyển chứng từ giữa Việt Nam - Campuchia 200.000 VND/giao dịch

CN38C 6 Phí xác nhận số dư và phong tỏa tài khoản tiền gửi 0.5%/năm
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