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PHỤ LỤC 1 - BIỂU PHÍ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
AN - DỊCH VỤ TÀI KHOẢN (Ngoại tệ)
(Được ban hành theo quyết định số 1051/2013/QĐ-BIDC.HCM có hiệu lực từ ngày 05/12/2013 Sửa đổi bổ sung lần 04 ngày 16/11/2015)
MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa VAT)
TT
MỤC
Mức phí
Tối thiểu
Tối đa
I MỞ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1 Mở các loại TK (TGTT; TG tiết kiệm không kỳ hạn: TG tiết kiệm có kỳ hạn, Tiền vay)
Miễn phí
2 Số dư tối thiểu
10 USD/10 EUR
3 Rút quá số dư tối thiểu
Miễn phí
4 Quản lý TK
- Phí quản lý tài khoản đồng sở hữu
Miễn phí
- Quản lý tài khoản thông thường
Miễn phí
5 Đóng tài khoản (trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở)
5 USD/EUR/tài khoản
II NỘP/RÚT TIỀN MẶT
1 Nộp/rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
1.1 Nộp tiền mặt vào tài khoản
Miễn phí
1.1.1 Nộp tiền mặt lần đầu ở mức số dư tối thiểu khi mở TK
Miễn phí
1.1.2 Nộp tiền mặt vượt quá số dư tối thiểu lần đầu và các lần sau
- USD mệnh giá lớn ( >= USD50)
0,15%/ST nộp
2 USD
- USD mệnh giá nhỏ (<USD50)
0,3%/ST nộp
2 USD
1.1.3 Ngoại tệ khác
0,4%/ST nộp
2 USD
1.2 Rút tiền mặt từ tài khoản (kể cả rút bằng séc)
1.2.1 Rút tiền mặt lấy VND
Miễn phí
1.2.2 Rút tiền mặt lấy USD
Miễn phí
- Nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về Từ 20 ngày trở lên
- Nguồn tiền từ Campuchia chuyển về dưới 20 ngày
0,15%/ST rút
2 USD
- Nguồn tiền từ nước ngoài khác chuyển về dưới 20 ngày và các trường hợp khác
0,15%/ST rút
2 USD
1.2.3 Rút tiền mặt lấy EUR
0,25%/ST rút
3 USD
1.2.4 Rút tiền mặt lấy ngoại tệ khác
0,35%/ST rút
3 USD
2 Nộp/Rút tiền từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
2.1 Nộp tiền mặt vào tài khoản
Miễn phí
2.2 Rút tiền từ tài khoản (rút tiền mặt hoặc chuyển khoản)
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào TK (trừ trường hợp thay đổi kỳ hạn
2.2.1
sổ TK hoặc rút ra làm sổ TK khác), ngoài phí chuyển tiền (nếu có), thu thêm
- Nếu KH rút bằng hình thức chuyển khoản/chuyển tiền
0,05%/ST rút
2 USD
- Nếu KH rút bằng tiền mặt (kể cả rút từng phần và tất toán)
0,15%/ST rút
2 USD
Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản, ngoài phí chuyển khoản/chuyển
2.2.2
Miễn phí
tiền (nếu có)
III CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI KHOẢN
1 Cung cấp sao kê tài khoản
1.1 Cung cấp sao kê định kỳ hàng tháng
- Nhận sao kê tại BIDC.HCM
Miễn phí
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CN60A
CN61A
CN62A
CN63A
CN64A

- Nhận tại địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng
1.2 Cung cấp sao kê đột xuất
- Các GD <= 1 năm kể từ ngày yêu cầu
- Các GD > 1 năm kể từ ngày yêu cầu
2 Sao lục chứng từ
- Chứng từ được lưu trong năm tài chính
- Chứng từ được lưu trước năm tài chính
3 Xác nhận thông tin tài khoản (tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm)

CN65A

- Tiếng Việt

CN66A

- Tiếng Anh hoặc song ngữ

CN67A
CN68A
CN69A
CN70A
CN71A
CN72A
CN73A
CN74A
CN75A

MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chưa VAT)
Mức phí
Tối thiểu
Tối đa
15.000đ/lần

MỤC

MÃ PHÍ TT

10.000đ/lần
40.000đ/lần
20.000 VND/chứng từ
50.000 VND/chứng từ
50.000 VND/
lần/bản đầu + 10.000 VND
bản tăng thêm
100.000 VND/bản đầu +
20.000 VND/bản tăng thêm

4 Phong tỏa số dư tiền gửi theo yêu cầu của khách hàng
- Do sử dụng DV có liên quan tại BIDC
- Phong tỏa vì lý do khác
5 Xác nhận số dư phục vụ kiểm toán
6 Các dịch vụ xác nhận khác
7 Cấp lại hoặc chuyển nhượng GTCG, sổ Tiết kiệm
8 Thanh toán GTCG/ sổ TK bị hư hỏng, nhầu nát
IV PHÍ BSMS
- Phí thuê bao Dịch vụ BSMS hàng tháng (tính cho 01 thuê bao) (*)
- Dịch vụ khác
- Đăng ký sử dụng lại dịch vụ BSMS

Miễn phí
50.000 VND/lần/tài khoản
50.000 VND/lần/tài khoản
50.000/ lần
20.000 VND/sổ/GTCG
Miễn phí
10.000 VND/tháng
800 VND/01 tin nhắn
Miễn phí
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