
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

(Áp dụng từ 05/12/2022) 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC 

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 

Tài khoản Nộp tiền mặt 
Tài khoản (áp dụng 

cho KHCC) 

Nộp tiền mặt (áp dụng 

cho KHCC) 

Chuyển 

tiền đi 

Chuyển tiền khác 

chủ tài khoản, đi 

cùng hệ thống 

BIDV tại chi 

nhánh quản lý TK 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí     

Chuyển tiền đi 

khác chủ tài 

khoản, cùng hệ 

thống khác chi 

nhánh quản lý TK 

- Giao dịch tại các chi 

nhánh địa bàn Hà Nội, TP 

Hồ Chí Minh: 0,01%,  

- Giao dịch tại các chi 

nhánh địa bàn khác: 

0,02%  

Tối thiểu: 

10.000VND/0.5USD 

Tối đa: 

500.000VND/50USD 

0,03%/ST 

Tối thiểu 10.000VND 

Tối đa 1.000.000VND 

Miễn phí Miễn phí     

Người nhận bằng 

tiền mặt tại BIDV  

 0,03% 

Tối thiểu 

10.000VND/1USD 

Tối đa 

1.000.000VND/50USD  

 0,04% 

Tối thiểu 20.000VND 

Tối đa 2.000.000VND  

Miễn phí Miễn phí   Miễn phí 

trong 

trường hợp 

giải ngân 

bằng tiền 

mặt cùng 

chủ tài 

khoản 

Chuyển tiền đi 

khác hệ thống 

BIDV (kênh 

chuyển thường và 

chuyển 24/7) 

 0,03% 

Tổi thiểu 

10.000VND/1USD 

Tối đa 

1.000.000VND/50USD  

 0,05% 

Tối thiếu 

20.000VND/2USD 

Tối đa 

2.000.000VND/100USD  

 - KHCC hạng Premier: 

giảm 25% 

- KHCC hạng Premier 

Elite: giảm 50% 

- KHCC hạng Private: 

miễn phí  

 - KHCC hạng Premier: 

giảm 25% 

- KHCC hạng Premier 

Elite: giảm 50% 

- KHCC hạng Private: 

miễn 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 

Tài khoản Nộp tiền mặt 
Tài khoản (áp dụng 

cho KHCC) 

Nộp tiền mặt (áp dụng 

cho KHCC) 

Chuyển tiền theo 

danh sách 

 4.000VND/0,5USD/ 

Người thụ hưởng/lần + 

phí chuyển tiền tương 

ứng  

 4.000VND/0,5USD/ 

Người thụ hưởng/lần + 

phí chuyển tiền tương 

ứng  

 4.000VND/0,5USD/ 

Người thụ hưởng/lần + 

phí chuyển tiền tương 

ứng  

 4.000VND/0,5USD/ 

Người thụ hưởng/lần + phí 

chuyển tiền tương ứng  

    

Chuyển khoản tự 

động liên chi 

nhánh 

5.000VND/món/lần 

chuyển + phí chuyển tiền 

tương ứng 

  5.000VND/món/lần 

chuyển + phí chuyển 

tiền tương ứng 

    Miễn phí 

đối với 

trường hợp 

chuyển gửi 

tiết kiệm 

và  chuyển 

trả nợ vay 

ngân hàng 

đối với 

cùng chủ 

tài khoản 

Chuyển 

tiền đến 

Chuyển tiền đến 

để chuyển tiếp 

điện (Chỉ áp dụng 

đối với các khoản 

chuyển tiền từ 

ngoài hệ thống)  

 0,03%/ST 

Tối thiểu: 10.000 VND 

Tối đa 300.000VND 

  

   0,03%/ST 

Tối thiểu: 10.000 VND 

Tối đa 300.000VND 

  

    Chỉ thu phí 

trường hợp 

khách hàng 

nhận bằng 

tiền mặt 

giao dịch 

VND 

Chuyển tiền đến, 

trả vào TK người 

thụ hưởng tại 

BIDV 

Miễn phí   Miễn phí       

Chi trả tiền mặt 

với trường hợp 

người gửi thực 

hiện tại BIDV 

Miễn phí   Miễn 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 

Tài khoản Nộp tiền mặt 
Tài khoản (áp dụng 

cho KHCC) 

Nộp tiền mặt (áp dụng 

cho KHCC) 

Chi trả tiền mặt 

với trường hợp 

người gửi thực 

hiện tại ngân hàng 

khác 

0,03% 

Tối thiểu 10.000 VND 

Tối đa 1.000.000 VND 

hoặc phí rút tiền mặt từ 

TK ngoại tệ 

CN111,CN112 

  0,03% 

Tối thiểu 10.000 VND 

Tối đa 1.000.000 VND 

hoặc phí rút tiền mặt từ 

TK ngoại tệ 

CN111,CN112 

      

Tra 

soát, 

điều 

chỉnh 

lệnh 

chuyển 

tiền 

theo yêu 

cầu của 

Khách 

hàng  

 Món tiền chưa 

hoàn trả, thực hiện 

tra soát 

20.000VND/4USD/lần   20.000VND/4USD/lần     Không thu 

phí trong 

trường hợp 

chuyển 

tiền đến 
Món tiền đã bị 

hoàn trả, thực hiện 

lại giao dịch 

chuyển tiền 

 Thu phí chuyển tiền 

tương ứng  

   Thu phí chuyển tiền 

tương ứng  

    

Giao 

dịch Séc 

do 

BIDV 

cung 

ứng 

(Thu từ 

người 

ký phát 

Séc) 

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

USD/cuốn 

      

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

Đình chỉ thanh 

toán séc 

10.000 VND/1 USD/tờ   10.000 VND/1 USD/tờ       

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

Séc lĩnh tiền mặt Thu theo phí rút tiền mặt 

từ tài khoản 

  Thu theo phí rút tiền 

mặt từ tài khoản 

      

Séc chuyển khoản Thu theo phí chuyển tiền 

tương ứng 

  Thu theo phí chuyển 

tiền tương ứng 

      



 

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 

Tài khoản Nộp tiền mặt 
Tài khoản (áp dụng 

cho KHCC) 

Nộp tiền mặt (áp dụng 

cho KHCC) 

Thông báo séc 

không đủ khả 

năng thanh toán  

20.000 VND/2 USD/tờ   20.000 VND/2 USD/tờ       

Giao 

dịch Séc 

do tổ 

chức 

khác 

phát 

hành 

(Thu từ 

người 

thụ 

hưởng 

Séc) 

Nhận Séc của 

khách hàng để gửi 

đi thanh toán 

10.000 VND/0,5 USD/tờ   10.000 VND/0,5 

USD/tờ 

      

Thanh toán Séc 

chuyển khoàn vào 

tài khoản BIDV 

Miễn phí   Miễn phí       

Thanh toán Séc 

lĩnh tiền mặt 

0,1%/ST 

Tối thiểu 20.000VND 

Tối đa 1.000.000VND 

hoặc phí rút tiền mặt từ 

TK ngoại tệ 

CN111,CN112 

  0,1%/ST 

Tối thiểu 20.000VND 

Tối đa 1.000.000VND 

hoặc phí rút tiền mặt từ 

TK ngoại tệ 

CN111,CN112 

      

Hủy yêu cầu nhờ 

thu 

15.000 VND/2USD/tờ   15.000 VND/2USD/tờ       

Nhờ thu bị từ chối Thanh toán theo chi phí 

thực tế phát sinh 

  Thanh toán theo chi phí 

thực tế phát sinh 

      

  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 

  Thu theo thỏa thuận với 

khách hàng, tối đa 

không quá 2.000.000 

VND/100 USD 

     

 


