
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

(Áp dụng từ 05/12/2022) 

 BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI 

Nhóm dịch vụ Mục phí 

Mức phí áp dụng cho KHCN 

thông thường (chưa bao gồm 

VAT) 

Mức phí dành cho KHCC 

(chưa gồm VAT) 

Đối tượng 

không chịu 

thuế giá trị gia 

tăng  (X) 

Ghi chú 

Chuyển tiền đi 

qua Swift. Phí 

BIDV thu 

Mục đích chuyển tiền du học, trợ cấp 0,2% 

(Tối thiểu 5 USD 

 Tối đa 200 USD) + điện phí 

- KHCC hạng Premier, 

Premier Elite: giảm 25% 

- KHCC hạng Private: giảm 

50% 

    

Các mục đích khác 0,2% 

(Tối thiểu 5 USD 

Tối đa 1,000 USD) + điện phí 

- KHCC hạng Premier, 

Premier Elite: giảm 25% 

- KHCC hạng Private: giảm 

50% 

    

Phí dịch vụ trả 

ngân hàng 

nước ngoài 

(người chuyển 

đề nghị thu 

phí OUR) 

Lệnh thanh toán bằng USD có Tài 

khoản thụ hưởng tại Mỹ (Điện OUR 

thông thường) 

5 USD       

Lệnh thanh toán bằng USD có Tài 

khoản thụ hưởng ngoài thị trường Mỹ 

(Điện OUR Guarantee đến NH hưởng) 

22 USD       

Lệnh thanh toán bằng JPY (Điện OUR 

thông thường) 

0.05% số tiền chuyển.  

(Tối thiểu 2.500JPY, Tối đa 

5.000JPY)  

Giao dịch CTQT đi qua ngân 

hàng Mizuho là 0.05%/số tiền 

chuyển, tối thiểu 2.500 JPY 

không có mức tối đa. 

    Với Lệnh thanh toán bằng 

JPY đến thị trường Nhật 

Bản, nếu ngân hàng hưởng 

khác ngân hàng Nostro của 

BIDV, có thể phát sinh 

thêm phí xử lý điện tại ngân 

hàng hưởng 

Lệnh thanh toán bằng EUR (Điện 

OUR Guarantee đến NH hưởng) 

- Lệnh thanh toán đến Tài khoản 

thụ hưởng tại Đức: 10 EUR 

- Lệnh thanh toán đến Tài khoản 

thụ hưởng ngoài Đức: 22 EUR 

      

Lệnh thanh toán bằng GBP (Điện OUR 

Guarantee đến NH hưởng) 

22GBP       



 

Nhóm dịch vụ Mục phí 

Mức phí áp dụng cho KHCN 

thông thường (chưa bao gồm 

VAT) 

Mức phí dành cho KHCC 

(chưa gồm VAT) 

Đối tượng 

không chịu 

thuế giá trị gia 

tăng  (X) 

Ghi chú 

Lệnh thanh toán bằng KRW có Tài 

khoản thụ hưởng tại ngân hàng 

Kookminbank Hàn Quốc 

10.000 KRW     Với lệnh thanh toán bằng 

KRW đến thị trường Hàn 

Quốc (Điện OUR 

Guarantee đến NH hưởng), 

chi nhánh thực hiện xử lý 

giao dịch và thu phí theo 

hướng dẫn riêng tại CV 

1057/BIDV-KHDNL ngày 

10/03/2021) 

Lệnh thanh toán bằng KRW có Tài 

khoản thụ hưởng tại các ngân hàng 

khác tại Hàn Quốc 

13.000 KRW     

Lệnh thanh toán bằng CAD đi qua 

ngân hàng Bank of NewYork 

(IRVTUS3N) (Điện OUR Guarantee 

đến NH hưởng) 

35 CAD        

Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ khác 

(điện OUR thông thường) áp dụng cho 

các loại ngoại tệ ngoại trừ các trường 

hợp trên 

30 USD  

(hoặc quy đổi ngoại tệ tương ứng) 

      

  Điện phí 5 USD       

Dịch vụ 

chuyển tiền 

quốc tế đi qua 

WU 

Theo biểu phí của WU       

Phí chuyển 

tiền đến 

SWIFT đến 

(đối với code 

phí BEN, 

SHA) 

Trả vào TK Người hưởng tại BIDV  0,03% 

(Tối thiểu 2 USD 

Tối đa 70 USD) 

    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): Chỉ 

thu phí báo có và phí hoàn 

trả. Miễn các loại phí khác. 

Trả bằng tiền mặt tại BIDV (7) 0,05% 

 (Tối thiểu 2 USD, Tối đa 100 

USD) + phí rút tiền mặt ngoại tệ 

(CN112,CN111) 

    

Phí chuyển tiếp điện 0,06%(Tối thiểu 3 USDTối đa 

100 USD) + điện phí 

    



 

Nhóm dịch vụ Mục phí 

Mức phí áp dụng cho KHCN 

thông thường (chưa bao gồm 

VAT) 

Mức phí dành cho KHCC 

(chưa gồm VAT) 

Đối tượng 

không chịu 

thuế giá trị gia 

tăng  (X) 

Ghi chú 

Phí chuyển 

tiền đến chỉ 

dẫn trên điện 

có code phí 

OUR hoặc 

chuyển tiền 

qua kênh hợp 

tác riêng 

Trả vào TK Người hưởng tại BIDV  Thu từ NHĐL theo biểu phí của 

Ban ĐCTC 

      

Trả bằng tiền mặt tại BIDV (7) Thu phí rút tiền mặt ngoại tệ 

(CN112,CN111) 

      

  Hoàn trả (đã bao gồm điện phí) 10 USD       

Tra soát (điện 

đi và đến) 

Tra soát/sửa đổi/hoàn trả lệnh chuyển 

tiền theo yêu cầu của người chuyển đối 

với điện đi và Tra soát đối với điện 

chuyển tiền quốc tế đến (đã bao gồm 

điện phí) 

10USD + phí NHNN thu nếu có       

  Thông báo tiền đến cho người nhận 

theo yêu cầu của người chuyển 

Theo thỏa thuận 

Tối thiểu 1USD/thông báo 

      

  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       

  Phí tư vấn và xử lý hồ sơ Thu theo thỏa thuận với khách 

hàng, tối đa không quá 2.000.000 

VND/100 USD 

    

 

 


