Biểu phí dịch vụ Ngân quỹ và Dịch vụ khác

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN QUỸ VÀ DỊCH VỤ KHÁC
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3770/2018/QĐ-TGĐ ngày 20/09/2018 của Tổng Giám đốc)

A. Điều khoản áp dụng
1. Mức phí quy định chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và được tính bằng đồng Việt Nam
hoặc ngoại tệ tùy thuộc nghiệp vụ phát sinh. Trường hợp phí dịch vụ tính bằng ngoại tệ, Khách
hàng có thể thanh toán bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá bán ngoại tệ của BAOVIET Bank được
niêm yết tại thời điểm thu phí. Đồng tiền Đô-la Mỹ (USD) được quy định trong Biểu phí là
ngoại tệ cơ sở để tính toán mức phí khi phát sinh bằng các ngoại tệ khác.
2. Biểu phí này áp dụng đối với Khách hàng Tổ chức giao dịch tiền mặt, dịch vụ ngân quỹ và giao
dịch qua fax tại BAOVIET Bank. Các khoản phí phải trả cho bên thứ ba tham gia vào dịch vụ
theo yêu cầu của Khách hàng sẽ được thu thêm theo thực tế phát sinh.
3. Phí dịch vụ được tính theo tỷ lệ % của giá trị từng lần giao dịch hoặc mức phí cố định cho mỗi
lần giao dịch. Khách hàng thanh toán phí dịch vụ tại nơi phát sinh giao dịch với BAOVIET
Bank.
4. BAOVIET Bank không hoàn trả lại phí đã thu trong trường hợp Khách hàng yêu cầu huỷ bỏ
giao dịch sau khi BAOVIET Bank đã thực hiện hoặc giao dịch không thực hiện được vì sai sót,
sự cố không phải do lỗi của BAOVIET Bank gây ra.
5. Biểu phí này được áp dụng kể từ ngày 21/9/2018 và được thay đổi không cần thông báo trước.
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B. Mức phí áp dụng
DỊCH VỤ

STT

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

BIỂU PHÍ CHƯA BAO GỒM VAT
CODE PHÍ

MỨC PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

DVNQ04001DN

0,03%

10.000 VND

1.000.000
VND

DVNQ04002DN

0,03%

1 USD

50 USD

DVNQ04003DN

0.2 USD/ tờ

DVNQ04004DN

0,05%

DVNQ04005DN

Theo hợp đồng,
tối thiểu 0,02% số
tiền thu/chi

Kiểm định, kiểm đếm hộ
tiền tại trụ sở BAOVIET
Bank
Kiểm đếm tiền mặt VND
Kiểm định, kiểm đếm hộ
ngoại tệ
Kiểm định ngoại tệ (xác
định thật, giả)
Kiểm đếm tiền cho khách
hàng ngoài giờ giao dịch
Thu/chi tiền mặt tại trụ sở
khách hàng yêu cầu

2.1

Nếu có hợp đồng

2.2

Nếu không có hợp đồng
0,05% số tiền
thu/chi
0,1% số tiền
thu/chi + 15.000
VND/km (cộng
thêm khi vượt quá
10 km)

* Bán kính < 10km

DVNQ04006DN

* Bán kính ≥ 10 km

DVNQ04007DN

3

Thu/Chi hộ tiền mặt tại
quầy (không áp dụng cho
dịch vụ chi hộ lương)

DVNQ04008DN

0,03%/số tiền
thu/chi hộ

4

Đổi tiền

DVNQ04009DN

Miễn phí

DVNQ04010DN

0,05%

DVNQ04011DN

Miễn phí

DVNQ04012DN

Miễn phí

DVNQ04013DN

2%

DVNQ04014DN

Miễn phí

4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

Đổi tiền mặt Việt Nam
Đồng
Đổi tiền mệnh giá lớn lấy
mệnh giá nhỏ
Đổi tiền mệnh giá nhỏ lấy
mệnh giá lớn
Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn
lưu thông (thực hiện theo
quy định hiện hành của
NHNN)

100.000
VND

1.000.000
VND
1.000.000
VND

10.000 VND

5.000VND

Đổi tiền mặt ngoại tệ
Đổi tiền mệnh giá lớn lấy
mệnh giá nhỏ
Đổi tiền mệnh giá nhỏ lấy
mệnh giá lớn
Đổi tiền mặt ngoại tệ lấy
VND

2 USD

1
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STT
5
6

DỊCH VỤ
Thu/ gửi tiền theo túi niêm
phong
Cất giữ hộ tài sản theo yêu
cầu

BIỂU PHÍ CHƯA BAO GỒM VAT
CODE PHÍ

MỨC PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

DVNQ04015DN

0,04%/số tiền gửi

50.000 VND

1.000.000
VND

Theo hợp đồng,
tối thiểu
0,02%/tháng/
giá trị kê khai
0,05%/tháng/
giá trị kê khai

100.000
VND

1.000.000
VND

6.1

Có hợp đồng

DVNQ04016DN

6.2

Không có hợp đồng

DVNQ04017DN

7

Mượn hồ sơ TSĐB để sao
y, cập nhật bổ sung
hay điều chỉnh

DVNQ04018DN

Theo thỏa thuận

100.000
VND

8

Các dịch vụ khác

DVNQ04019DN

Theo thỏa thuận

20.000 VND

9

Dịch vụ giao dịch qua fax
GDQF01001DN

Miễn phí

GDQF01002DN

200.000
VND/tháng

GDQF01003DN

20.000 VND/
ngày/chứng từ

9.1

9.2

9.3

Đăng ký dịch vụ giao dịch
qua fax
Dịch vụ giao dịch qua fax
trọn gói (bao gồm giao dịch
tài khoản tiền gửi, cho vay,
bảo lãnh, tài trợ thương mại,
giao dịch ngoại hối)
Phí chậm bổ sung chứng từ
bản chính

2

