
Phí  Tối thiểu  Tối đa Phí Tối thiểu Tối đa

DN1D 1 Xác định, duy trì hạn mức bảo lãnh 0,1% x Hạn mức bảo lãnh/năm            200,000 10,000,000    
0,1% x Hạn mức bảo 

lãnh/năm
10 500

DN2D 2
Phí đầu mối thu xếp đồng bảo lãnh (Thu từ bên 

tham gia đồng bảo lãnh)
0,03% giá trị khoản bảo lãnh 0,03% giá trị khoản bảo lãnh

3 Phát hành bảo lãnh

Tính theo sô tiền bảo lãnh và thời 

gian bảo lãnh thực tế (1 năm =360 

ngày). nếu áp dụng nhiều hình 

thức bảo đảm thì áp dụng phí 

tương ứng với từng hình thức bảo 

đảm

Tính theo sô tiền bảo lãnh và 

thời gian bảo lãnh thực tế (1 

năm =360 ngày). nếu áp dụng 

nhiều hình thức bảo đảm thì 

áp dụng phí tương ứng với 

từng hình thức bảo đảm

DN3D 3.1 Phần ký quỹ 0.60% / năm            200,000 2,000,000      0.60% / năm 10 100

3.2 Phần có/không có tài sản bảo đảm

3.2.1 Bảo lãnh dự thầu

DN4D
Phần được bảo đảm bằng số dư TK, sổ tiết kiệm và 

GTCG do BIDC phát hành
1.00% / năm            200,000 

DN5D
+ Bảo đảm bằng số tiết kiệm, GTCG do TCTD khác 

phát hành (được BIDC chấp nhận)
1.20% / năm            200,000 1.20% / năm 10

DN6D + Đảm bảo bằng BĐS 1.40 %/năm            300,000 1.40 %/năm 15

DN7D + Đảm bảo bằng tài sản khác 1.60 %/năm            400,000 1.60 %/năm 20

DN8D + Tín chấp 2.80 %/năm         1,000,000 3.00 %/năm 50

3.2.2 Bảo lãnh bảo hành

DN9D
+ Bảo đảm bằng số dư TK, sổ tiết kiệm và GTCG 

do BIDC phát hành
1.00 % /năm            500,000 

DN10D
+ Bảo đảm bằng số tiết kiệm, GTCG do TCTD khác 

phát hành (được BIDC chấp nhận)
1.40 %/năm            500,000 1.20% /năm 25

DN11D + Đảm bảo bằng BĐS 2.20 % /năm            500,000 2.20% /năm 25

DN12D + Đảm bảo bằng tài sản khác 2.40 % /năm            500,000 2.40% /năm 25

DN13D + Tín chấp 3.00 % /năm         1,000,000 3.2% /năm 50

3.2.3
BL thực hiện hợp đồng, BL hoàn trả tiền ứng 

trước, bảo lãnh khác

DN14D
+ Bảo đảm bằng số dư TK, sổ tiết kiệm và GTCG 

do BIDC phát hành
1.00% /năm            700,000 1.00% /năm

DN15D
+ Bảo đảm bằng số tiết kiệm, GTCG do TCTD khác 

phát hành (được BIDC chấp nhận)
1.40 %/năm            700,000 1.40 %/năm

DN16D + Đảm bảo bằng BĐS 1.80% /năm            700,000 1.80% /năm

DN17D + Đảm bảo bằng tài sản khác 2.00 % /năm            700,000 2.00 % /năm

DN18D + Tín chấp 3.00% /năm         1,000,000 3.00% /năm

PHỤ LỤC 2 - BIỂU PHÍ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

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

MỤCTT

D - DỊCH VỤ BẢO LÃNH

BIỂU PHÍ (chưa VAT)

GIAO DỊCH VND GIAO DỊCH NGOẠI TỆMÃ PHÍ
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MỤCTT

D - DỊCH VỤ BẢO LÃNH

BIỂU PHÍ (chưa VAT)

GIAO DỊCH VND GIAO DỊCH NGOẠI TỆMÃ PHÍ

3.2.4
Bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh 

thuế

DN19D
+ Bảo đảm bằng số dư TK, sổ tiết kiệm, GTCG, số 

dư tiền gửi có kỳ hạn do BIDC phát hành
1.20 %/năm 800,000          1.20 %/năm

DN20D
+ Bảo đảm bằng số tiết kiệm, GTCG do TCTD khác 

phát hành (được BIDC chấp nhận)
1.60 %/năm. 800,000          1.60 %/năm.

DN21D + Đảm bảo bằng BĐS 2.60 %/năm. 800,000          2.60 %/năm.

DN22D + Đảm bảo bằng tài sản khác 2.80 %/năm. 800,000          2.80 %/năm. 

DN23D + Tín chấp 3.20 %/năm 1,000,000       3.20 %/năm 

4 Sửa đổi bảo lãnh
Tính theo số tiền, thời gian bảo 

lãnh tăng thêm

Tính theo số tiền, thời gian 

bảo lãnh tăng thêm

DN24D Sửa đổi tăng tiền Như phí phát hành BL Như phí phát hành BL 

DN25D Sửa đổi tăng thời hạn bảo lãnh Như phí phát hành BL Như phí phát hành BL 

DN26D Sửa đổi khác 300.000 đ/lần 15 USD/lần

DN27D 5 Phát hành bảo lãnh bằng tiếng Anh Phí phát hành + 200.000đ/bản Phí phát hành + 10 USD/bản

DN28D 6
Phát hành bảo lãnh theo mẫu của khách hàng 

(được BIDC chấp nhận)
Phí phát hành + 200.000đ/lần Phí phát hành + 10 USD/lần

DN29D 7 Hủy thư bảo lãnh (theo yêu cầu của khách hàng) 300.000 đ/lần 15 USD/lần

DN30D 8 Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 0.2% x số tiền thực hiện            500,000 0.2% x số tiền thực hiện 25

DN31D 9
Sao y thư bảo lãnh; Phát hành thêm bản 

chính/phụ
50.000 VND/thư 3 USD/thư

DN32D 10 Xác nhận bảo lãnh

11
Phát hành bảo lãnh trên cơ sở  bảo lãnh đối ứng 

của NHĐL

DN33D Bảo lãnh thanh toán, vay vốn, hoàn trả tiền tạm ứng 

DN34D
Bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng, bảo đảm chất 

lượng sp, bảo lãnh khác.

12
Phát hành sửa đổi bảo lãnh trên cơ sở Bảo lãnh 

đối ứng của NHĐL.

DN35D Sửa đổi tăng tiền/ và hoặc gia hạn ngày hiệu lực 

DN36D Sửa đổi khác

0,05%-0,2%/tháng trên trị giá bảo lãnh/số dư bảo lãnh  và thời hạn xác nhận bảo lãnh, tối thiểu 

50USD, hoặc theo thỏa thuận

0,07%-0,2%/tháng x Trị giá/Số dư bảo lãnh x Số tháng bảo lãnh.

Tối thiểu: 70USD, hoặc theo thỏa thuận

0,05%-0,15%/tháng x Trị giá/Số dư bảo lãnh x Số tháng bảo lãnh.

Tối thiểu: 50USD, hoặc theo thỏa thuận

Thu phí trên số tiền tăng thêm  và/hoặc giá trị bảo lãnh được kéo dài thời hạn hiệu lực và mức phí 

như phát hành bảo lãnh trên cơ sở Bảo lãnh đối ứng của NHĐL

20USD hoặc theo thỏa thuận.
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