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BIỂU PHÍ CHUẨN DỊCH VỤ TÀI KHOẢN, DỊCH VỤ THANH TOÁN  
& TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI 

Phí tính bằng VNĐ – Chưa bao gồm 10% VAT - Hiệu lực từ 01/11/2021 

PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN 
Mở tài khoản Miễn phí 
Đóng tài khoản 550.000 / Lần 
Tài khoản không hoạt động (Tất cả tài khoản không 
hoạt động trong vòng 6 tháng) 

1.000.000 / Tháng 

Duy trì tài khoản 
 Tài khoản thanh toán; Tài khoản vốn đầu tư 

trực tiếp/ gián tiếp; Tài khoản vay trả nợ 
nước ngoài, … 

Miễn phí 

 Tài khoản ủy thác 500.000.000 (Phí thiết lập 1 lần)  
& 75.000.000 / Năm 

Sao kê tài khoản (hàng tháng) Miễn phí 
Yêu cầu thêm sao kê tài khoản 250.000 / Yêu cầu 
Yêu cầu thêm Báo có/ Báo nợ 1.000.000 / Tháng, hoặc 

250.000/ Báo có, Báo nợ 
Xác nhận số dư tài khoản/ Xác nhận kiểm toán/ Xác 
nhận khác về tài khoản 

250.000 / Yêu cầu 

GIAO DỊCH TIỀN MẶT 
Nộp tiền mặt tại quầy của ngân hàng đối tác 0.1% , tối thiểu 50.000 
Rút tiền mặt tại quầy của ngân hàng đối tác Bằng phí chuyển tiền đi trong nước 

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN 

Nhận tiền 
Từ ngân hàng trong nước Miễn phí 
Từ ngân hàng ở nước ngoài Miễn phí 

 
Chuyển tiền nội bộ BNPP 
Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản của khách 
hàng tại BNP Paribas CN Hà Nội và/ hoặc BNP Paribas 
CN TPHCM 
 

Miễn phí 

 
Chuyển tiền (qua các kênh giao dịch điện tử): 
Chuyển tiền trong nước 
Chuyển tiền có giá trị thấp bằng tiền đồng 25.000 
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 (< 500.000.000 VNĐ) 
Chuyển tiền có giá trị cao bằng tiền đồng 
 (>= 500.000.000 VNĐ) 

0.03% Tối đa 1.000.000 

Chuyển tiền bằng ngoại tệ 200.000 

Chuyển tiền đi nước ngoài 
 Phí chuyển tiền BNPP 0.1%  tối thiểu  400.000,  tối  đa  2.000.000 

 Phí NH trung gian (trường hợp người chuyển 
chịu phí) 

700.000 

 

Chuyển tiền (bằng lệnh giấy) 
Chuyển tiền trong nước 
Chuyển tiền có giá trị thấp bằng tiền đồng 
 (< 500.000.000 VNĐ) 

100.000 

Chuyển tiền có giá trị cao bằng tiền đồng 
 (>= 500.000.000 VNĐ) 

0.05%, Tối đa 2.000.000 

Chuyển tiền bằng ngoại tệ 350.000 

Chuyển tiền đi nước ngoài 
 Phí chuyển tiền BNPP 0.2%  tối thiểu  600.000,  tối  đa  3.000.000  

 Phí NH trung gian (trường hợp người chuyển 
chịu phí) 

700.000 

 

Điều chỉnh/ Tra soát & Hủy lệnh 
Lệnh đi trong nước 
Phí điều chỉnh/ tra soát/ hủy lệnh 100.000 

Lệnh đi nước ngoài 
 Phí điều chỉnh/ tra soát/ hủy lệnh 600.000 

 Phí NH trung gian (trường hợp người chuyển 
chịu phí) 

700.000 

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 
Phí cài đặt/ vận hành Miễn phí 
Phí bảo trì Miễn phí 
Phí cài đặt hệ thống báo cáo điện tử 500.000 
Thiết bị bảo mật (thu trên mỗi thiết bị) 600.000 
Thiết bị bảo mật di động Miễn phí 
Phí đăng ký MT940/MT942/MT101 2.300.000 
Phí hàng tháng MT940/MT942/MT101 2.300.000 

DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI 
XUẤT KHẨU 
Thư tín dụng xuất khẩu 
Thông báo sơ bộ thư tín dụng 250.000 + Phí bưu điện 
Thông báo thư tín dụng 600.000 + phí Bưu điện 
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Thông báo thư tín dụng sửa đổi 600.000 + phí Bưu điện 
Xác nhận thư tín dụng Theo thỏa thuận 
Chuyển nhượng thư tín dụng xuất khẩu 0.2%, tối thiểu 1.200.000 + phí swift 
Chứng từ quá hạn Phí xử lý 600.000 / bộ chứng từ/ trên tháng 
Nhờ thu chứng từ xuất khẩu theo thư tín dụng 0.25%, tối thiểu 1.200.000 + Phí chuyển phát 
Chiết khấu chứng từ xuất khẩu theo thư tín dụng 

 Hối phiếu trả ngay 0.25% tối thiểu 1.200.000 

 Hối phiếu trả chậm 

0.25% tối thiểu 1.200.000  
+ lãi suất thỏa thuận tính từ ngày chiết khấu đến ngày 

nhận được tiền bồi hoàn 
Thanh toán dưới thư tín dụng điều khoản đỏ 0.25% tối thiểu 1.200.000 
Bộ chứng từ bị trả lại không thanh toán 800.000 cho mỗi bộ chứng từ 

Nhờ thu kèm chứng từ, Chấp nhận chứng từ 

Phí xử lý 
0.3%  tối thiểu 700.000, tối  đa 9.000.000 + Phí 

chuyển phát 

Chiết khấu hối phiếu kèm chứng từ, Chấp nhận chứng 
từ 

0.3% tối thiểu 1.200.000  
+ lãi suất thỏa thuận tính từ ngày chiết khấu đến ngày 

nhận được tiền bồi hoàn 

 

NHẬP KHẨU 
Phát hành thư tín dụng 

Phát hành 
0.2%/ tháng hoặc một phần của nó, tối thiểu 

1.200.000 + Điện phí phát hành 
Điều chỉnh 

 Tăng số tiền 
0.2% / tháng hoặc một phần của nó, tối thiểu 

1.200.000 

 Gia hạn thời hạn hiệu lực 
0.2% / tháng hoặc một phần của nó, tối thiểu 

1.200.000 
 Các tu chỉnh khác 600.000 

Thanh toán thư tín dụng trả ngay 0.2%, tối thiểu 1.200.000 + phí swift 
Chấp nhận hối phiếu có kỳ hạn 0.125% tối thiểu 1.200.000 
Thanh toán hối phiếu có kỳ hạn 0.125% tối thiểu 1.200.000 + phí swift 
Ký hậu vận đơn 600.000 
Huỷ thư tín dụng 600.000 
Bộ chứng từ quá hạn Lãi phạt + phí xử lý 600.000/ bộ chứng từ/ tháng 
Bảo lãnh nhận hàng 0.15%/ tháng, tối thiểu 1.200.000 

Nhờ thu kèm chứng từ, Chấp nhận chứng từ 
Nhờ thu chứng từ nhập khẩu 0.3% tối thiểu 700.000 tối đa 9.000.000 

 

BẢO LÃNH 
Bảo lãnh Ngân hàng 

Phát hành bảo lãnh 
0.25% / tháng hoặc một phần của nó,, tối thiểu 

1.200.000 + phí Swift 
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Điều chỉnh 

 Tăng số tiền 
0.25% / tháng hoặc một phần của nó,, tối thiểu 

1.200.000 

 Gia hạn ngày hết hạn 
0.25% / tháng hoặc một phần của nó,, tối thiểu 

1.200.000 
 Các điều chỉnh khác 550.000 

Thông báo bảo lãnh 550.000 

 

CÁC LOẠI PHÍ KHÁC 
Điện phí phát hành thư tín dụng, bảo lãnh 1.200.000 
Điện phí khác 350.000 
Phí chuyển phát DHL 900.000 

 
 

*** Ghi chú: 

1) Biểu phí trên đây có thể được thay đổi mà không cần có sự thông báo trước của ngân hàng. 
2) Các phí liên quan đến các giao dịch bằng ngoại tệ (trừ giao dịch rút tiền mặt) có thể được thu bằng loại 

ngoại tệ tương ứng. 

3) Các chi phí khác như phí bưu điệne, chuyển phát nhanh, gửi fax, điện báo, điện thoại, điện SWIFT, phí 
ngân hàng trung gian, và các phụ phí khác sẽ được thu thêm. 

4) Trừ khi có chỉ dẫn khác, phí sẽ được thu từ tài khoản ghi nợ của Quý khách. Nếu tài khoản này không đủ 
tiền, Ngân hàng có thể sẽ thu phí từ tài khoản VNĐ hoặc một tài khoản có đủ số dư khác của Quý khách. 

5) Biểu phí trên đây CHƯA bao gồm 10% thuế GTGT. 

 

*** 


