
Phí  Tối thiểu  Tối đa Phí Tối thiểu Tối đa

I DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

1 Đổi tiền

Đổi tiền mặt ngoại tệ

DN1F Lấy tiền VND (theo tỷ giá do BIDC công bố) Miễn phí

DN2F Mênh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ Miễn phí

DN3F 52051 Mênh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 1% / số tiền đổi

Đổi tiền mặt

DN4F 52051 Đổi tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông 3% /Tổng giá trị thực đổi 5,000          3% /Tổng giá trị thực đổi 3

DN5F 52051 Đổi tiền mặt từ mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 0,5%/ST thực đổi 10,000        2%/ST thực đổi 2

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)

DN6F 52699 Tiền (giá trị kê khai) 0.05%/tháng 

DN7F 52699
Vàng (thu theo giá trị quy đổi vàng mua vào của Công ty vàng bạc 

đá quý Sài gòn - SJC)
0.05%/tháng 

DN8F 52699 Chứng khoán, giấy tờ có giá, giấy tờ khác
100.000 đ/tháng/phong 

bì A4

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

DN9F 52051 Tại trụ sở giao dịch của BIDC.HCM 0,03%/ST 20,000 2,000,000 0.15 USD/tờ 2 100

DN10F 52051 Ngoài trụ sở giao dịch <= 5km (kèm dịch vụ vận chuyển)
0.05% /số tiền vận 

chuyển
300,000 2,000,000

0.05% /số tiền vận 

chuyển
20 100

DN11F 52051 Ngoài trụ sở giao dịch > 5km (kèm dịch vụ vận chuyển)
0.10% /số tiền vận 

chuyển
500,000 5,000,000

0.10% /số tiền vận 

chuyển
30 300

4 Thu chi tiền mặt tại nơi khách hàng yêu cầu

DN12F 52051 Nếu có hợp đồng Theo thỏa thuận Theo thỏa thuận

Nếu không có hợp đồng

DN13F 52051 Trong bán kính 10 km 0.02% 0.02%

DN14F 52051 Ngoài bán kính 10 km 0.04% 0.04%

DN15F 52051 Thu tiền tiết kiệm trên 200 triệu đồng /20.000 USD Miễn phí Miễn phí

DN16F 52699 5 Dịch vụ khác theo yêu cầu khách hàng Thỏa thuận Thỏa thuận

II GIAO DỊCH QUA FAX

DN17F 52699
Phí giao dịch chuyển khoản trong nước (tính cho 1 khách hàng) (thu 

khi ký hợp đồng giao dịch qua fax)
50.000 VND/tháng 2.4 USD/tháng

III DỊCH VỤ KHÁC

1 PHÍ KHỞI TẠO KHOẢN VAY

MÃ PHÍ

PHỤ LỤC 2 - BIỂU PHÍ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

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

BIỂU PHÍ (chưa VAT)

GIAO DỊCH VND GIAO DỊCH NGOẠI TỆTT MỤCCATEGORY

F - DỊCH VỤ NGÂN QUỸ, KHÁC
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MÃ PHÍ

BIỂU PHÍ (chưa VAT)

GIAO DỊCH VND GIAO DỊCH NGOẠI TỆTT MỤCCATEGORY

1.1 Tư vấn/Thu xếp/thẩm định dự án

DN18F 52167 1.1.1 - Cho vay Miễn phí Miễn phí

DN19F 52167 1.1.2 - Khách hàng không vay
0.15%/giá trị khoản vay, 

DA
       200,000 

0.15%/giá trị khoản vay, 

DA
100

1.2 Cam kết cung cấp tín dụng cho khách hàng

1.2.1 Ghi rõ số tiền cụ thể

DN20F 52163 + Cam kết cấp tín dụng ngắn hạn 0.03%/Số tiền cam kết        200,000 0.03%/Số tiền cam kết 10

DN21F 52163 + Cam kết cấp tín dụng trung dài hạn 0.05%/Số tiền cam kết        500,000 0.05%/Số tiền cam kết 25

1.2.2 Không ghi rõ số tiền cụ thể

DN22F 52163 + Cam kết cấp tín dụng ngắn hạn Thỏa thuận        500,000 Thỏa thuận 25

DN23F 52163 + Cam kết cấp tín dụng trung dài hạn Thỏa thuận     1,000,000 Thỏa thuận 50

DN24F 52163 1.2.3 Cam kết bằng tiếng Anh
Như 2.1, 2.2 + 100.000 

VND/lần

Như 2.1, 2.2 + 10 

USD/lần

2 PHÍ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

DN25F  2.1 Mượn hồ sơ tài sản thế chấp/cầm cố 500.000 đ/lần/tài sản 25 USD đ/lần/tài sản

2.2 Cấp bản sao hồ sơ tài sản bảo đảm

DN26F 52168 2.2.1 Cấp bản sao lần đầu Miễn phí Miễn phí

2.2.2 Cấp lại bản sao theo yêu cầu của khách hàng

DN27F 52168 + Cấp bản sao không công chứng 100.000 đ/1 bộ/1 tài sản. 5 USD/1 bộ/1 tài sản.

DN28F 52168 + Cấp bản có công chứng
200.000 đ/1 bộ/1 tài sản 

+ phí công chứng

10 USD/1 bộ/1 tài sản + 

phí công chứng

2.3 Thay đổi tài sản bảo đảm

DN29F
52168

Phí thay đổi hồ sơ tài sản bảo đảm theo đề nghị của khách hàng 

(trừ giấy tờ có giá do BIDC phát hành)
500.000 VND/lần

2.4 Giao dịch bảo đảm

DN30F 52168 Thông báo xử lý tài sản bảo đảm thu theo thực tế phát sinh thu theo thực tế phát sinh

DN31F 52168 Đăng ký lần đầu thu theo thực tế phát sinh thu theo thực tế phát sinh

DN32F 52168 Đăng ký thay đổi thu theo thực tế phát sinh thu theo thực tế phát sinh

DN33F 52168 Xóa đăng ký thu theo thực tế phát sinh thu theo thực tế phát sinh

3 Dịch vụ khác

DN34F 52699 3.1
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

3.2 Phí làm ngoài giờ theo yêu cầu khách hàng

DN35F 52699 Dưới 30 phút 200.000 đ/lần

DN36F 52699 Từ 30 phút đến 60 phút 500.000 đ/lần
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MÃ PHÍ

BIỂU PHÍ (chưa VAT)

GIAO DỊCH VND GIAO DỊCH NGOẠI TỆTT MỤCCATEGORY

DN37F 52699 Lớn hơn 60 phút 1.000.000 đ/lần

DN38F 52699 3.3 Phí chuyển chứng từ giữa Việt Nam - Campuchia 200.000 VND/giao dịch

DN39F 52699 3.4 Phí xác nhận số dư và phong tỏa tài khoản tiền gửi 0.5%/năm 0.5%/năm

DN40F 52699 3.5 Phí khác Thỏa thuận
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