
                                                                                                                                                                                                              

 

 

B – DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN 

STT MỤC PHÍ 
MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) ĐỐI TƯỢNG 

KHÔNG CHỊU 

THUẾ GTGT (X) GIAO DỊCH VND GIAO DỊCH NGOẠI TỆ 

I 
CHUYỂN TIỀN TRONG 

NƯỚC 
      

1 CHUYỂN TIỀN ĐI       

1.1 Chuyển tiền đi từ tài khoản       

1.1.1 Nhận bằng tài khoản tại BIDV       

1.1.1.1 

Cùng chủ tài khoản (bao gồm 

chuyển giữa các tài khoản 

thanh toán/tiết kiệm/tiền 

vay/thấu chi) 

Miễn phí   

1.1.1.2 
Khác chủ tài khoản, cùng chi 

nhánh  
Miễn phí   

1.1.1.3 

Khác chủ tài khoản, khác chi 

nhánh, cùng địa bàn tỉnh/TP 

(miễn phí chuyển khoản đến 

tài khoản được cấp hạn mức 

thấu chi trừ một số trường 

hợp đặc biệt) (1) 

0,01% 

Tối thiểu 5.000VND 

Tối đa 500.000 VND 

0,01% 

Tối thiểu 0,5 USD 

Tối đa 50 USD 

  

1.1.1.4 

Khác chủ tài khoản, khác 

tỉnh/TP (miễn phí chuyển 

khoản đến  tài khoản được 

cấp hạn mức thấu chi trừ một 

số trường hợp đặc biệt) (1) 

0,02% 

Tối thiểu 5.000VND 

Tối đa 500.000 VND 

0,02% 

Tối thiểu 0,5 USD 

Tối đa 50 USD 

  

1.1.2 

Nhận bằng tiền mặt tại BIDV 

(miễn phí trong trường hợp 

giải ngân bằng tiền mặt cùng 

chủ tài khoản) 

 0,03% 

(Tối thiểu 10.000 VND  

Tối đa 1.000.000 VND)  

0,03%  

(Tối thiểu 1 USD 

Tối đa 50 USD)  

  

1.1.3 Nhận tại ngân hàng khác (2) 

 - BIDV nhận chứng từ trước 

14h: 0.02%/ST.  

Tối thiểu: 10,000 VNĐ; Tối 

đa: 1,000,000VNĐ 

-BIDV nhận chứng từ sau 

14h: 0.04%/ST 

Tối thiểu: 10,000 VNĐ: Tối 

đa: 1,000,000 VNĐ  

0,03% 

(Tối thiểu 1 USD 

Tối đa 50 USD) 

  

  

Chuyển khoản 24/7 cho người 

hưởng tại ngân hàng khác 

(kênh Quầy) 

 0,03% 

Tối thiểu 15.000 VND  
    

1.1.4 

Chuyển tiền đi từ số tiền mặt 

đã nộp trong 3 ngày làm việc 

(3) 

0,01%/ST  

Tối thiểu 10.000VND 

Tối đa 1.000.000VND 

0,01%/ST  

Tối thiểu 1USD 

Tối đa 50USD 

  

1.2 
Chuyển tiền đi bằng tiền 

mặt 
      

1.2.1 Nhận bằng tiền mặt tại BIDV 

0,04% 

Tối thiểu 20.000 VND 

Tối đa 2.000.000 VND 

    

1.2.2 Nhận tại ngân hàng khác 

 0,05% 

Tối thiểu 20.000 VND 

Tối đa 2.000.000 VND  

 0,05% 

Tối thiếu 2 USD 

Tối đa 100 USD  

  



                                                                                                                                                                                                              

 

 

STT MỤC PHÍ 
MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) ĐỐI TƯỢNG 

KHÔNG CHỊU 

THUẾ GTGT (X) GIAO DỊCH VND GIAO DỊCH NGOẠI TỆ 

1.3 Chuyển tiền theo danh sách  

1.000 - 4.000 VND/TK + phí 

chuyển tiền tương ứng 

Tối thiểu 20.000VND/lần  

 0,5USD/TK thụ hưởng/lần+ phí 

chuyển tiền tương ứng. Tối thiểu: 

2USD/lần  

  

1.4 

Chuyển khoản tự động AFT, 

Sweep liên chi nhánh (Miễn 

phí đối với trường hợp chuyển 

gửi tiết kiệm và  chuyển trả nợ 

vay ngân hàng đối với cùng 

chủ tài khoản) 

2.000 VND -10.000 

VND/món/lần chuyển + phí 

chuyển tiền tương ứng 

    

2 CHUYỂN TIỀN ĐẾN       

2.1 

Chuyển tiền đến để chuyển 

tiếp điện (Chỉ áp dụng đối với 

các khoản chuyển tiền từ 

ngoài hệ thống)  

0,02%/ST 

Tối thiểu 10.000VND 

Tối đa 300.000VND 

Lưu ý: chỉ thu phí trường 

hợp khách hàng nhận bằng 

tiền mặt 

Miễn phí   

2.2 
Chuyển tiền đến nhận tại 

BIDV 
      

2.2.1 Chuyển tiền đến, trả vào TK Miễn phí Miễn phí   

2.2.2 
Chuyển tiền đến, trả bằng tiền 

mặt  
      

2.2.2.1 Người gửi thực hiện tại BIDV Miễn phí   

2.2.2.2 
Người gửi thực hiện tại ngân 

hàng khác 

0,03% 

(Tối thiểu 10.000 VND 

Tối đa 1.000.000 VND) 

Thu theo biểu phí rút tiền mặt từ tài 

khoản ngoại tệ (CN22/23A) 
  

3 
TRA SOÁT, ĐIỀU CHỈNH LỆNH CHUYỂN TIỀN THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG (không thu phí trong trường 

hợp chuyển tiền đến) 

3.1 
 Món tiền chưa hoàn trả, thực 

hiện tra soát 
20.000VND/lần 4USD/lần    

3.2 
Món tiền đã bị hoàn trả, thực 

hiện lại giao dịch chuyển tiền 
 Thu phí chuyển tiền tương ứng  

  

4 NHỜ THU VÀ SÉC TRONG NƯỚC 

4.1 Giao dịch Séc do BIDV cung ứng (Thu từ người ký phát Séc) 

4.1.1 Cung ứng sổ séc 10.000 VND/cuốn 1 USD/cuốn   

4.1.2 Bảo chi séc 10.000 VND/tờ 1 USD/tờ   

4.1.3 Đình chỉ thanh toán séc 10.000 VND/tờ 1 USD/tờ   

4.1.4 Báo mất Séc  20.000VND/tờ 2 USD/tờ   

4.1.5 Thanh toán Séc       

4.1.5.1 Séc lĩnh tiền mặt Thu theo phí rút tiền mặt từ tài khoản   

4.1.5.2 Séc chuyển khoản Thu theo phí chuyển tiền tương ứng   

4.1.6 
Thông báo séc không đủ khả 

năng thanh toán  
20.000 VND/tờ 2 USD/tờ   

4.2 Giao dịch Séc do tổ chức khác phát hành (Thu từ người thụ hưởng Séc) 

4.2.1 
Nhận Séc của khách hàng để 

gửi đi thanh toán 
10.000 VND/tờ 0,5USD/tờ   

4.2.2 Thanh toán Séc (thanh toán kết quả nhờ thu) 



                                                                                                                                                                                                              

 

 

STT MỤC PHÍ 
MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) ĐỐI TƯỢNG 

KHÔNG CHỊU 

THUẾ GTGT (X) GIAO DỊCH VND GIAO DỊCH NGOẠI TỆ 

4.2.2.1 
Séc chuyển khoàn vào tài 

khoản BIDV 
Miễn phí   

4.2.2.2 Séc lĩnh tiền mặt 

0,1%/ST 

Tối thiểu 20.000VND 

Tối đa 1.000.000VND 

Thu theo biểu phí rút tiền mặt từ tài 

khoản ngoại tệ (thu bằng mức phí 

CN22A/23A) 

  

4.2.3 Hủy yêu cầu nhờ thu 15.000 VND/tờ 2 USD/tờ   

4.2.4 Nhờ thu bị từ chối 
Thanh toán theo chi phí thực 

tế phát sinh 

Thanh toán theo chi phí thực tế phát 

sinh 
  

II CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ       

1 Chuyển tiền đi       

1.1 Phí tư vấn và xử lý hồ sơ 

 Thỏa thuận 

Tối thiểu: 0 USD 

Tối đa: USD300  

  

1.2 
Phí chuyển tiền của BIDV 

(4) 
      

1.2.1 Mục đích chuyển tiền định cư 

0,2% 

(Tối thiểu 5 USD 

 Tối đa 500 USD) + điện phí 

  

  

Mục đích du học   

0.15%/ST  

Tối thiểu 5USD + điện phí 

Tối đa 150USD + điện phí 

  

1.2.2 
Các mục đích khác định cư, 

du học 
  

0,2% 

(Tối thiểu 5 USD 

 Tối đa 200 USD) + điện phí 

  

1.3 Phí dịch vụ thu hộ ngân hàng Nostro giữ tài khoản của BIDV (điện OUR) (5) 

1.3.1 Lệnh thanh toán bằng USD       

1.3.1.1 
Điện OUR không cam kết người hưởng nhận nguyên số tiền 

(áp dụng cho người thụ hưởng tại Mỹ) 
5 USD   

1.3.1.2 
Điện OUR Guarantee đến NH hưởng (áp dụng khi người thụ 

hưởng ngoài thị trường Mỹ) 
22 USD   

1.3.2 Lệnh thanh toán bằng JPY (Điện OUR thông thường) 5.000 JPY   

1.3.3 
Lệnh thanh toán bằng EUR (Điện OUR Guarantee đến NH 

hưởng) 
22 EUR   

1.3.4 
Lệnh thanh toán bằng GBP (Điện OUR Guarantee đến NH 

hưởng) 
15GBP   

1.3.5 
Lệnh thanh toán bằng KRW 

(điện OUR thông thường) 
  

1.3.5.1 
Lệnh thanh toán bằng KRW cho người hưởng có TK tại 

Kookminbank Hàn Quốc 
10.000 KRW   

1.3.5.2 
Lệnh thanh toán bằng KRW cho người hưởng không có TK 

tại Kookminbank Hàn Quốc 
13.000 KRW   

1.3.6 

Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ khác (điện OUR thông thường) 

áp dụng cho các loại ngoại tệ ngoại trừ các trường hợp 

1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

20 USD  

(hoặc quy đổi ngoại tệ tương ứng) 
  

1.4 Điện phí 5 USD   

1.5 
Tra soát/sửa đổi/hoàn trả lệnh chuyển tiền theo yêu cầu 

của người chuyển 

5 USD + điện phí + Phí NHNN thu 

(nếu có) 
  

2 Chuyển tiền đến (6)       

2.1 Phí chuyển tiền đến (đối với code phí BEN, SHA) 



                                                                                                                                                                                                              

 

 

STT MỤC PHÍ 
MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) ĐỐI TƯỢNG 

KHÔNG CHỊU 

THUẾ GTGT (X) GIAO DỊCH VND GIAO DỊCH NGOẠI TỆ 

2.1.1 Trả vào TK Người hưởng tại BIDV  
0,03% 

(Tối thiểu 2 USD 

Tối đa 70 USD) 

  

2.1.2 Trả bằng tiền mặt tại BIDV (7) 0,05% (Tối thiểu 2 USD, Tối đa 100 

USD) + phí rút tiền mặt ngoại tệ (thu 

bằng mức phí CN22A/23A) 

  

2.1.3 Phí chuyển tiếp điện 
0,06% 

(Tối thiểu 3 USD 

Tối đa 100 USD) + điện phí 

  

2.2 
Phí chuyển tiền đến (chỉ dẫn 

trên điện có code phí OUR) 
  

- Thu từ NHĐL theo biểu phí của Ban 

ĐCTC  

- Thu phí rút tiền mặt ngoại tệ của 

khách hàng (CN22/23A) nếu khách 

hàng rút tiền mặt 

  

  Lưu ý: Phí thu hộ ngân hàng nước ngoài (nếu phát sinh) thu theo mục phí II/1.3 

2.3 Điện phí 5 USD   

2.4 Hoàn trả (đã bao gồm điện phí) 10 USD   

2.5 Tra soát (đã bao gồm điện phí) 10USD + phí NHNN thu nếu có   

2.6 
Thông báo tiền đến cho người nhận theo yêu cầu của 

người chuyển 

Theo thỏa thuận 

Tối thiểu 1USD/thông báo 
  

2.7 
Phí cung cấp tỉ giá VND/ngoại tệ trường hợp điện đến 

bằng VND từ ngân hàng không có quan hệ tài khoản VND 

với BIDV 

5 USD   

- Mức phí trên được áp dụng cho từng lần phát sinh giao dịch. Trường hợp khách hàng thực hiện 

một giao dịch nhưng bao gồm kết hợp một số giao dịch chi tiết (ví dụ đóng tài khoản và chuyển 

tiền) thì phí áp dụng là tổng các mức phí giao dịch chi tiết.  

-  Giao dịch có thể thu phí bằng VND hoặc ngoại tệ 

- (1) Một số trường hợp đặc biệt chi nhánh có thể thu phí với mức phí được tính trên số tiền 

chuyển đến tài khoản làm dương tài khoản được cấp hạn mức thấu chi.  

- (2) Trường hợp ngân hàng hưởng (Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại khác,…) mở tài 

khoản Vostro tại BIDV, khi thực hiện giao dịch qua kênh ghi Có tài khoản Vostro, chi nhánh thu 

phí theo mục phí 1.1.3 (trừ các trường hợp theo hướng dẫn tại Cẩm nang NV thu hộ NSNN số 

9446/BIDV-ĐCTC ngày 20/10/2016 và các văn bản sửa đổi bổ sung có liên quan khác). 

- (3) Mục phí này áp dụng khi xác định được số tiền KH yêu cầu chuyển đi là số tiền mặt khách 

hàng đã nộp vào tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc, kể cả khi nộp tiền khách hàng đã mất phí. 

Ngoài phí chuyển tiền (nếu có), chi nhánh thu thêm phí này. 

- (4) Đối với trường hợp cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp/tổ chức đến BIDV để thực hiện giao 

dịch chuyển tiền ra nước ngoài (du học sinh ủy quyền cho công ty du học,…), Chi nhánh căn cứ 

vào giấy ủy quyền để xác nhận người chuyển tiền là KHCN và thu theo biểu phí KHCN. 

- (5) Phí dịch vụ thu hộ ngân hàng Nostro giữ tài khoản của BIDV là phí tạm tính, BIDV sẽ thu 

thêm phần chênh lệch giữa mức phí đã thu và chi phí nước ngoài thực tế (nếu phát sinh)  

- (6) Đối với điện chuyển tiền đến có giá trị nhỏ 

+Có giá trị <=20USD (ngoại tệ khác quy đổi tương đương): Miễn tất cả các loại phí liên quan (phí 

báo có, điện phí, phí hòan trả...) 

+Có giá trị trên 20USD đến 30USD (ngoại tệ khác quy đổi tương đương): Miễn phí hoàn trả, chỉ 

thu điện phí (mức tối thiểu 5USD) và phí báo có.  


