
Mức phí  Tối thiểu Tối đa

I MỞ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN A

1 Mở tài khoản Miễn phí A

2 Số dư tối thiểu

- Tài khoản VND 01 tài khoản

- Tài khoản ngoại tệ 01 tài khoản

3 Phí quản lý và duy trì tài khoản Thu phí duy trì Tài khoản A

Phí quản lý tài khoản có yêu cầu quản lý đặc biệt 

(theo yêu cầu của khách hàng)
Thỏa thuận          200,000 01 tháng

4 Đóng tài khoản theo yêu cầu của khách hàng Thu phí đóng tài khoản A

4.1 Trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở

- Tài khoản VND             50,000 01 tài khoản

- Tài khoản ngoại tệ

2 USD hoặc 

ngoại tệ tương 

đương

01 tài khoản

4.2 Sau 12 tháng kể từ ngày mở Miễn phí

5 Dịch vụ phong tỏa tài khoản/STK
Dịch vụ theo yêu cầu của 

Khách hàng
C

- Phong tỏa tài khoản theo yêu cầu khách hàng Thỏa thuận            50,000 01 lần

- Phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của PVcomBank 

và Pháp luật
Miễn phí

II GIAO DỊCH TIỀN MẶT

1 Giao dịch tài khoản VND

1.1 Nộp tiền mặt vào tài khoản tại PVcomBank Thu từ dịch vụ ngân quỹ C

- Cùng tỉnh/ thành phố nơi mở TK Miễn phí

- Khác tỉnh/ thành phố nơi mở TK 0.02%            10,000 500,000 Số tiền giao dịch

1.2 Rút tiền mặt từ tài khoản tại PVcomBank Thu từ dịch vụ ngân quỹ C

1.2.1
Rút tiền mặt sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp 

tiền mặt vào tài khoản

- Cùng tỉnh/ thành phố nơi mở TK Miễn phí

- Khác tỉnh/ thành phố nơi mở TK 0.02%            10,000 500,000 Số tiền giao dịch

1.2.2
Rút tiền mặt trong vòng 02 ngày làm việc kể từ 

ngày nộp tiền mặt vào tài khoản

- Cùng tỉnh/ thành phố nơi mở TK            10,000 1,000,000

- Khác tỉnh/ thành phố nơi mở TK            20,000 1,500,000

2 Giao dịch tài khoản ngoại tệ

2.1

Nộp tiền vào tài khoản (Áp dụng đối với các 

trường hợp được phép nộp ngoại tệ mặt theo quy 

định về quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam)

Thu từ dịch vụ ngân quỹ A

- Tiền USD

+ Tiền mặt loại 50 USD trở lên 0.20%  2 USD Số tiền giao dịch

+ Tiền mặt từ 5 USD đến 20 USD 0.25%  3 USD Số tiền giao dịch

+ Tiền mặt loại 1. 2 USD 0.50%  3 USD Số tiền giao dịch

- Ngoại tệ khác 0.50%  3 USD Số tiền giao dịch

2.2 Rút tiền mặt từ tài khoản Thu từ dịch vụ ngân quỹ B

-  Nhận tiền mặt VND

-  Nhận tiền mặt USD (trong trường hợp Khách 

hàng xuất trình được đủ giấy tờ theo quy định về 

quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam)

0.20%  2 USD Số tiền giao dịch

- Nhận tiền mặt ngoại tệ khác (trong trường hợp 

Khách hàng xuất trình được đủ giấy tờ theo quy định 

về quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam)

0.30%  2 USD Số tiền giao dịch

III GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC

1 Chuyển bằng VND Thu phí chuyển tiền

1.1 Chuyển tiền đi trong hệ thống PVcomBank C

GL: 430201001

Thu như phí rút tiền mặt từ tài khoản VND

GL: 430101001

GL: 430201001

GL: 430201001

GL: 430201001

Mức phí Rút 

tiền mặt sau 02 

ngày làm việc 

(II.1.2.1) + 

0.03% 

PHỤ LỤC 08: BIỂU PHÍ GIAO DỊCH TÀI KHOẢN & NGÂN QUỸ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

STT DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ
MỨC ÁP DỤNG

CĂN CỨ TÍNH
NHÓM GIẢM 

PHÍ

1,000,000

100 USD hoặc quy đổi tương đương

GL: 430101005

GL: 439898007

GL: 439898006

Số tiền giao dịch
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1.1.1
Người thụ hưởng nhận bằng tài khoản tại 

PVcomBank
Miễn phí

1.1.2 Người thụ hưởng nhận bằng CMT/ Hộ chiếu

- Cùng tỉnh/ thành phố nơi mở TK 0.01%            10,000 300,000 Số tiền chuyển

- Khác tỉnh/ thành phố nơi mở TK 0.02%            10,000 600,000 Số tiền chuyển

1.2 Chuyển tiền đi ngoài hệ thống PVcomBank B

1.2.1
Chuyển khoản sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp 

tiền mặt vào tài khoản

- Dưới 500 triệu đồng và đi luồng giá trị thấp 

(chuyển trước 15h)
            10,000 01 món

- Dưới 500 triệu đồng và đi luồng giá trị cao (chuyển 

sau 15h)
0.03%            10,000 Số tiền chuyển

- Từ 500 triệu đồng trở lên 0.03% 1,000,000 Số tiền chuyển

1.2.2
Chuyển khoản trong vòng 02 ngày làm việc kể từ 

ngày nộp tiền mặt vào tài khoản

Mức phí 

chuyển khoản 

sau 02 ngày 

(III.1.2.1) + 

0.03%

           20,000 2,000,000 Số tiền chuyển

1.3 Điều chỉnh. tra soát. hủy lệnh chuyển tiền             20,000 01 món B

1.4 Chuyển tiền đến B

- Khách hàng mở TK tại PVcom Bank nhận chuyển 

khoản trong nước (báo có vào TK)
Miễn phí

2 Chuyển bằng ngoại tệ Thu phí chuyển tiền

2.1 Trong hệ thống PVcomBank B

2.1.1 Người thụ hưởng có tài khoản tại PVcomBank Miễn phí

2.1.2 Người thụ hưởng nhận bằng CMT/ Hộ chiếu

- Cùng tỉnh/ thành phố nơi mở TK Miễn phí

- Khác tỉnh/ thành phố nơi mở TK 0.02%  2 USD 01 lần chuyển

2.2 Ngoài hệ thống PVcomBank A

- Cùng tỉnh/thành phố nơi mở TK

+ Người hưởng có tài khoản tại các ngân hàng khác 

hệ thống Ngân hàng Nông Nghiệp hoặc Công 

Thương

3 USD 01 lần chuyển

+ Người hưởng có tài khoản tại Ngân hàng Nông 

nghiệp hoặc Công Thương
6 USD 01 lần chuyển

- Khác tỉnh/thành phố nơi mở TK

+ Người hưởng có tài khoản tại các ngân hàng khác 

hệ thống Ngân hàng Nông Nghiệp hoặc Công 

Thương

0.05%  3 USD 50 USD 01 lần chuyển

+ Người hưởng có tài khoản tại Ngân hàng Nông 

nghiệp hoặc Công Thương
0.05%  6 USD 50 USD 01 lần chuyển

2.3 Điều chỉnh, tra soát, huỷ lệnh chuyển tiền 5 USD 01 món

3 Chi hộ lương qua tài khoản Thu phí chuyển tiền

- Người thụ hưởng có TK tại PVcom Bank Miễn phí

- Người thụ hưởng có TK tại Ngân hàng khác

IV DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

1 Đổi tiền mặt Thu từ dịch vụ ngân quỹ B

- Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông Miễn phí

- Đổi tiền VND mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ Miễn phí

- Đổi tiền VND mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 0.03%           1,000,000 

- Đổi tiền ngoại tệ mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ Miễn phí

- Đổi tiền ngoại tệ mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 2.00%  2 USD Số tiền đổi

2
Phí kiểm đếm. phân loại tiền hộ tại trụ sở của 

PVcomBank

Thu phí kiểm đếm. phân loại 

tiền
B

- VND 0.03%            10,000 1,000,000 Số tiền kiểm đếm

- Ngoại tệ 0.2 USD  2 USD 01 tờ

3 Giữ hộ tiền mặt. chứng khoán và giấy tờ có giá
Giữ hộ chứng khoán và giấy 

tờ có giá
C

- CK và giấy tờ có giá lưu lại kho <= 3 ngày             30,000 01 lần gửi/TL 100 gr

- CK và giấy tờ có giá lưu lại kho > 3 ngày             10,000 01 ngày/ phong bì TL 100 gr

- Tiền giữ hộ qua đêm (niêm phong nguyên bao theo 

giá trị kê khai kết hợp kiểm đếm theo trình tự: nhận 

đủ bó. đủ thếp trong bó. tờ và miếng lẻ)

0.05% Số tiền gửi

GL: 430101001

GL: 430101001

Áp dụng phí chuyển tiền ra ngoài hệ thống theo từng lệnh

GL: 430201001

GL: 430201002

GL: 430202001
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4
Giao dịch thu/ chi hộ tại địa điểm Khách hàng 

yêu cầu - trong giờ làm việc (*)

GL: 439898006 

Dịch vụ theo yêu cầu của 

Khách hàng

B

- Bán kính dưới 10 km 0.06%          200,000 Số tiền thu hộ

- Bán kính từ 10 km đến dưới 30 Km 0.10%          300,000 Số tiền thu hộ

- Bán kính từ 30 km trở lên Thỏa thuận          500,000 Số tiền thu hộ

V
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN VÀ 

SMS

1 Phí đăng ký dịch vụ IB Miễn phí

2 Phí thường niên IB Miễn phí

3 Phí sửa đổi/hủy/bổ sung thông tin Miễn phí

4 Phí hủy dịch vụ Miễn phí

5 Phí khôi phục dịch vụ sau khi hủy Miễn phí

6 Phí cấp lại mật khẩu IB Miễn phí

7 Phí nhận các thông báo tự động Miễn phí

8 Phí SMS Banking Miễn phí

9 Phí chuyển tiền liên ngân hàng

10 Phí chuyển tiền liên ngân hàng nhận ngay Miễn phí

11 Phí chuyển tiền nội bộ Miễn phí

VI DỊCH VỤ GIAO DỊCH THANH TOÁN SÉC

            20,000 01 quyển (10 tờ)

              5,000 01 tờ lẻ

2 Bảo chi séc             10,000 01 tờ

3 Thông báo séc không đủ khả năng thanh toán             50,000 01 tờ

4 Thu hộ séc do ngân hàng khác phát hành             10,000 01 tờ

5 Thông báo mất séc             50,000 01 lần

VII DỊCH VỤ TÀI KHOẢN KHÁC

1 Sổ phụ
Dịch vụ theo yêu cầu của 

Khách hàng
C

1.1 Khách hàng lấy tại quầy

- Khách hàng lấy định kỳ Miễn phí

- Khách hàng lấy đột xuất Thỏa thuận            20,000 

1.2 Gửi đến địa chỉ Khách hàng yêu cầu

2 Sao kê tài khoản
Dich vụ theo yêu cầu của 

Khách hàng
C

- Sao kê trong vòng 01 tháng Miễn phí

- Sao kê trong vòng 06 tháng Thỏa thuận            20,000 01 lần

- Sao kê liên tiếp trên 06 tháng Thỏa thuận            40,000 01 lần

3 Sao lục chứng từ
Dịch vụ theo yêu cầu của 

Khách hàng
C

- Chứng từ trong vòng 01 tháng Thỏa thuận            10,000 01 chứng từ

- Chứng từ trên 01 tháng và dưới 01 năm Thỏa thuận            30,000 01 chứng từ

- Chứng từ trên 01 năm hoặc tài khoản đã đóng Thỏa thuận            50,000 01 chứng từ

4 Fax chứng từ theo yêu cầu của khách hàng
Dịch vụ theo yêu cầu của 

Khách hàng
C

- Đơn vị nhận cùng tỉnh/thành phố Thỏa thuận              3,000 01 trang

- Đơn vị nhận khác tỉnh/thành phố Thỏa thuận              5,000 01 trang

5 Xác nhận số dư bằng văn bản theo yêu cầu KH
Dịch vụ theo yêu cầu của 

Khách hàng
C

5.1 Xác nhận số dư theo mẫu PVcomBank

- Bản đầu tiên Thỏa thuận            30,000 01 bản

- Từ bản thứ hai trở đi Thỏa thuận            10,000 01 bản

5.2 Xác nhận số dư theo mẫu của Khách hàng

- Bản đầu tiên Thỏa thuận            50,000 01 bản

- Từ bản thứ hai trở đi Thỏa thuận            10,000 01 bản

6
Quản lý Tài khoản trung tâm

Dịch vụ theo yêu cầu của 

Khách hàng

- Số Tài khoản phụ < 10 Tài khoản Thỏa thuận          400,000 

- Số Tài khoản phụ >=10 và < 15 Thỏa thuận          600,000 

- Số Tài khoản phụ >=15 Thỏa thuận       1,000,000 

7
Dịch vụ giao dịch qua FAX

Dịch vụ theo yêu cầu của 

Khách hàng

- Phí sử dụng dịch vụ 50.000/tháng 01 Khách hàng

8
Dịch vụ chi hộ lương qua tài khoản

Dịch vụ theo yêu cầu của 

Khách hàng

- Phí sử dụng dịch vụ Miễn phí

GL: 439898006

GL: 439898006

Theo mục III/1/1.2

1 Cung cấp mẫu séc trắng

GL: 439898006

GL: 439898006

Như phí cung cấp sổ phụ tại quầy + bưu phí

GL: 439898006

GL: 439898006

GL: 439898006

Ghi chú:

(*) Việc cung ứng dịch vụ tùy thuộc khả năng đáp ứng của ĐVKD trên cơ cở cân nhắc hiệu quả kinh doanh. Trường hợp có thoả 

thuận dịch vụ với khách hàng. ĐVKD áp dụng mức phí cụ thể theo thoả thuận.

Số tiền thu/ chi hộ tối thiểu 300.000.000 VND 

hoặc 15.000 USD
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Trường hợp KH đã được miễn giảm phí: Nếu mức phí sau khi được miễn giảm nhỏ hơn phí tối thiểu. PVcomBank sẽ thu theo phí tối thiểu.

Tùy từng trường hợp và tính chất giao dịch cụ thể. Giám đốc/ Phó Giám đốc chi nhánh (phụ trách KHCN) được quyền quyết định thu phí cao hơn mức quy 

định tại biểu phí này đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật.

Các trường hợp thu phí thấp hơn mức phí quy định phải được Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền phê duyệt bằng văn bản.

Các giao dịch liên quan đến việc sử dụng ngoại tệ tuân thủ theo quy định Quản lý ngoại hối hiện hành của Nhà nước.

Việc phân định giao dịch cùng. khác tỉnh/TP căn cứ như sau:

- Giao dịch được coi là cùng tỉnh/TP khi chi nhánh nơi thực hiện giao dịch của khách hàng và chi nhánh mở tài khoản của khách hàng nằm trên cùng địa bàn 

tỉnh/TP;

- Các trường hợp khác được coi là giao dịch khác tỉnh/TP.

Ngày làm việc được quy định trong biểu phí này là bất kỳ ngày nào trừ ngày chủ nhật. các ngày nghỉ: nghỉ lễ. tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Pháp 

luật và PVcomBank.

Khi thực hiện các nghiệp vụ quy định tại biểu phí này. các chi phí phát sinh như bưu phí. điện phí và các chi phí khác do Ngân hàng khác thu sẽ được thu theo

thực tế phát sinh.

Khi thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng. trường hợp phí của PVcomBank và/hoặc phí của Ngân hàng đại lý thực hiện dịch vụ do khách hàng nước

ngoài hoặc đối tượng khác chịu. nhưng PVcomBank và/hoặc các Ngân hàng đại lý không thu hồi được. PVcomBank sẽ thu từ người yêu cầu thực hiện giao

dịch.

Phí dịch vụ được thu từng lần ngay sau khi phát sinh hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy theo tính chất của từng loại dịch vụ đó.

Những loại phí dịch vụ khác không được liệt kê trong biểu phí này sẽ được PVcomBank thông báo cho Khách hàng khi có nghiệp vụ phát sinh.

PVcomBank không thu các loại phí Giao dịch tiền mặt được quy định tại phần II trong biểu phí này với các khoản rút/nộp tiền để thanh toán cho các khoản 

thanh toán trực tiếp của khách hàng cho PVcomBank như: trả nợ vay. trả lãi. trả phí dịch vụ. trả tiền mua ấn chỉ ngân hàng hoặc các phương tiện thanh toán 

khác. mua/bán ngoại tệ với PVcomBank.

Đối với yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền:

- Trường hợp điện chưa đi khỏi hệ thống PVcomBank: Số tiền sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng sau 60 phút kể từ khi tiếp nhận yêu cầu;

- Trường hợp điện đã chuyển ra ngoài hệ thống PVcomBank: Số tiền sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng sau khi PVcomBank nhận được tiền hoàn trả từ ngân 

hàng hưởng.

Khách hàng thông báo trước cho PVcomBank ½ ngày nếu rút số tiền mặt ngoại tệ trên 10.000 USD. báo trước 1 ngày nếu số tiền trên 50.000 USD.

Phí dịch vụ và các phí khác đã thu theo biểu phí không hoàn lại trong trường hợp Khách hàng yêu cầu hủy bỏ giao dịch hoặc giao dịch không thực hiện được vì

sai sót. sự cố không phải do lỗi của PVcomBank gây ra.

Đối với các khoản phí tính bằng ngoại tệ. Khách hàng có thể thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng VND theo tỷ giá bán ngoại tệ do PVcomBank công bố tại thời 

điểm thu phí.

Biểu phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Khi thu phí dịch vụ. PVcomBank sẽ thu thêm 10% VAT theo quy định của pháp luật. ngoại trừ trường

hợp pháp luật quy định khác.

Các mức phí khác với quy định trong biểu phí này hoặc chưa quy định trong biểu phí này sẽ do Tổng Giám Đốc ban hành sau khi được duyệt chủ trương.

Biểu phí trên có thể thay đổi theo từng thời kỳ.
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