
 

1  

      
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 
Theo QĐ số 778/2020/QĐ – TGĐ ngày 06/11/2020 của Tổng Giám Đốc 

   
 DỊCH VỤ PHÍ 
1.TÀI KHOẢN 
THANH TOÁN 

Phí mở tài khoản Không thu phí 
Phí duy trì tài khoản Không thu phí 
Phí dịch vụ nếu số dư trung bình hàng tháng 
dưới mức quy định tối thiểu  

Không thu phí 

2.TIỀN GỬI CÓ KỲ 
HẠN 

Phí gửi tiền  Không thu phí 
Phí tất toán tiền gửi trước hạn Không thu phí 

3.NỘP TIỀN Nộp tiền tại chi nhánh của VPBank Không thu phí 
Nộp tiền tại máy nộp tiền (CDM) của 
VPBank 

Không thu phí 

Nộp tiền tại Bưu điện Việt Nam Không thu phí 2 lần đầu tiên/tháng. 
Sau đó phí là 12.000VNĐ/lần* 

4.RÚT TIỀN Rút tiền tại máy ATM của VPBank Không thu phí 
Rút tiền tại máy ATM của Ngân hàng khác Không thu phí 4 lần đầu tiên/tháng. 

Sau đó phí là 8.000VND/lần* 
5.THANH TOÁN/ 
CHUYỂN KHOẢN 

Thanh toán giao dịch thương mại điện tử Không thu phí 
Thanh toán tại máy POS  Không thu phí 
Chuyển khoản nội bộ Übank  Không thu phí 
Chuyển khoản đến tài khoản tại VPBank Không thu phí 
Chuyển khoản liên Ngân hàng (trong hệ 
thống NAPAS) 

Không thu phí 5 lần đầu tiên/tháng. 
Sau đó phí là 18.000VNĐ/lần* 

Nạp tiền điện thoại – trả trước Không thu phí 
Thanh toán hóa đơn Không thu phí 
Thanh toán quét mã QR -VNPay Không thu phí 

6.THẺ GHI NỢ Phí phát hành Không thu phí 
Phí thường niên Không thu phí 
Phí phát hành lại thẻ bị mất 50.000 VNĐ* 
Phí chuyển đổi ngoại tệ cho giao dịch thực 
hiện bằng ngoại tệ 

3% giá trị giao dịch 

Phí chuyển đổi ngoại tệ cho giao dịch thực 
hiện qua ĐVCNTT ở nước ngoài bằng VNĐ 

1% giá trị giao dịch 

 
Ghi chú: 

 Biểu phí này chưa bao gồm 10% VAT. 
 (*) Phí có thể được thu vào cuối tháng.  
 Các khoản phí đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy giao 

dịch. 
 Biểu phí này không bao gồm Biểu phí tín dụng và biểu phí của các sản phẩm/ dịch vụ đặc thù được VPBank quy 

định theo từng thời kỳ.  
 Những điều kiện và điều khoản đối với các dịch vụ khác không có trong biểu phí này sẽ được cung cấp khi có 

yêu cầu. 
 VPBank có thể thay đổi biểu phí dịch vụ dành cho KHCN mà không cần thông báo trước với KH, trừ khi có thỏa 

thuận khác. 
 
 


