
PHỤ LỤC 4 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ 

ÁP DỤNG CHO NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ VÀ NGƯỜI THỤ HƯỞNG NƯỚC NGOÀI 

STT LOẠI PHÍ MỨC PHÍ GHI CHÚ 

I CHUYỂN TIỀN  

1 Chuyển tiền đi nước ngoài    

a Phí dịch vụ 0.2% trên trị giá chuyển 

(min USD20, max USD400) 

Áp dụng cho trường hợp khách 

hàng chọn phí “BEN” trên Lệnh 

chuyển tiền.  b Điện phí chuyển tiền USD20/điện 

2 Chuyển tiền đến   

a Phí dịch vụ 0.05% trên trị giá báo có 

(min USD20, max USD200) 

Áp dụng cho trường hợp điện 

nước ngoài thể hiện phí “OUR” 

b Phí hủy lệnh chuyển tiền USD30  

II NHỜ THU  

1 Nhờ thu nhập khẩu   

a Phí xử lý 0.2% trên trị giá thanh toán 

(min USD20, max USD300) 

Không áp dụng khi chỉ thị nhờ 

thu quy định “All charge for 

drawee account and must not 

be waive” hoặc các nội dung 

tương tự quy định phí do khách 

hàng chịu 

b Phí thông báo chấp nhận 

thanh toán nhờ thu trả chậm 

(đã bao gồm điện phí) 

USD60/điện 

c Phí thông báo thanh toán bộ 

chứng từ nhờ thu (đã bao gồm 

điện phí) 

USD60/điện 

d Phí hoàn trả bộ chứng từ USD100/bộ chứng từ Chưa bao gồm bưu phí gửi bộ 

chứng từ 

e Phí chuyển tiếp bộ chứng từ 

qua Ngân hàng khác theo chỉ 

thị của Ngân hàng nhờ thu 

USD20/bộ chứng từ Chưa bao gồm bưu phí gửi bộ 

chứng từ 

f Điện phí khác liên quan đến 

nhờ thu 

USD50/điện  

III TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (LC) 

1 LC nhập khẩu   

a Tu chỉnh tăng tiền (*) 0.17% trên trị giá tu chỉnh tăng 

thêm (min USD50) 

 

b Tu chỉnh khác (*) USD50 Chưa bao gồm phí của ngân 

hàng nước ngoài thu (nếu có) 

c Điện phí tu chỉnh (*) USD30  

d Phí bất hợp lệ (*) USD100  



STT LOẠI PHÍ MỨC PHÍ GHI CHÚ 

e Điện phí thông báo Bất hợp lệ USD30  

f Phí chấp nhận thanh toán BCT 

LC trả chậm (*) 

0.1%/tháng trên trị giá BCT 

(min USD40) 

 

g Điện phí thông báo chấp nhận 

thanh toán (*) 

USD50  

h Điện phí thông báo thanh toán 

(*) 

USD50  

i Phí xử lý BCT LC(*) 0.05% trên trị giá BCT (min 

USD30) 

 

j Phí hoàn trả BCT LC USD100 Chưa bao gồm bưu phí gửi bộ 

chứng từ 

k Điện phí khác USD30  

2 LC xuất khẩu   

a Phí chuyển tiếp LCXK đến 

ngân hàng của người thụ 

hưởng 

USD150 Chưa bao gồm Bưu phí (nếu 

thông báo bằng thư) và phí của 

ngân hàng thông báo (nếu có) 

b Điện phí USD30  

Lưu ý: 

- Biểu phí trên chưa VAT. 

- (*) là các phí không chịu thuế VAT. 

- Các phí phát sinh ngoài biểu phí này được áp dụng theo Biểu phí dịch vụ hiện hành dành cho khách 

hàng Vietbank. 

 


