
PHỤ LỤC 7 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁC ĐỐI VỚI KHDN 

STT Giao dịch Mức phí 

1. Hợp đồng tư vấn tài chính  

1.1 Dưới 1 tỷ đồng 500.000 VNĐ 

1.2 1 tỷ đồng – dưới 3 tỷ đồng 1.000.000 VNĐ 

1.3 3 tỷ đồng – dưới 5 tỷ đồng 2.000.000 VNĐ 

1.4 5 tỷ đồng – dưới 10 tỷ đồng 4.000.000 VNĐ 

1.5 10 tỷ đồng trở lên TT: 5.000.000 VNĐ 

 Lưu ý: 

- Thu phí Hợp đồng TVTC (phí thu chưa bao gồm VAT) như sau:  

o Thu phí đối với Hợp đồng TVTC có tài sản (ngoại trừ tài sản là tiền gửi tại Vietbank); và  

o KH ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ TVTC tại Vietbank. 

- Không thu phí dịch vụ TVTC các trường hợp sau: 

o KH sử dụng dịch vụ TVTC từ lần thứ 2 trở đi trong vòng 12 tháng kể từ lần sử dụng dịch vụ gần 

nhất và KH không có sự thay đổi về tài sản;  

o Các trường hợp TVTC định kỳ theo yêu cầu của Vietbank. 

- Chủ động thực hiện thu phí TVTC ngay khi KH ký hợp đồng sử dụng dịch vụ TVTC. 

- Được quyền thoả thuận với KH mức phí cao hơn quy định nêu trên. 

2. Phát hành thư tín dụng nội địa Như phát hành thư tín dụng 

3. Phí cam kết thu xếp ngoại tệ 0,05%/năm 

TT: 2.000.000 VNĐ; TĐ: 20.000.000 VNĐ 

4. Dịch vụ ký quỹ đăng ký hoạt động doanh nghiệp 

4.1 Phí dịch vụ Miễn phí 

4.2 Phí cấp Giấy xác nhận số dư/chứng nhận tiền ký quỹ 50.000 VNĐ/02 văn bản đầu tiên. 

20.000 VNĐ/mỗi văn bản tiếp theo. 

5. Trung gian thanh toán 0,20%/số tiền; 

TT: 500.000 VNĐ; TĐ: 30.000.000 VNĐ 

 Phí điều chỉnh 100.000 VNĐ/lần 

6. Phí xuất hồ sơ Tài sản đảm bảo cho khách hàng, mục đích: 

6.1 Chứng thực/sao y (Miễn phí CBNV) 100.000 VNĐ/lần/bản đầu tiên, 20.000 

VNĐ/1 bản từ bản thứ hai trở đi 

6.2 Xin Giấy phép xây dựng 1.000.000 VNĐ/lần/01 bộ TSBĐ 

6.3 Hoàn công/Hợp thức hoá 5.000.000 VNĐ/lần/01 bộ TSBĐ 

6.4 Tách thửa 10.000.000 VNĐ/lần/01 bộ TSBĐ 

6.5 Chuyển mục đích sử dụng đất 10.000.000 VNĐ/lần/01 bộ TSBĐ 

6.6 Cấp giấy biên nhận thế chấp (Miễn phí CBNV) 20.000 VNĐ/tháng/01 giấy biên nhận thế 



STT Giao dịch Mức phí 

chấp 

6.7 Phí đổi tài sản bảo đảm - Đổi thành Tiền gửi tại Vietbank: 50.000 

VNĐ/lần 

- Đổi thành tài sản khác: 400.000 VNĐ/lần 

6.8 Đối chiếu hồ sơ tài sản bảo đảm bản chính tại quầy  

(Miễn phí CBNV) 

200.000 VNĐ/lần 

6.9 Đi phỏng vấn cấp Visa (Miễn phí CBNV) 300.000 VNĐ/lần 

6.10 Các mục đích khác Thỏa thuận 

TT: 100.000 VNĐ/01 bộ TSĐB 

 


