
 

 

 

 BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁC 

(Dành cho Khách hàng Cá nhân – Áp dụng từ ngày 01/07/2017) 

 

TT KHOẢN MỤC MỨC PHÍ TỐI THIỂU TỐI ĐA 

1 
Cung cấp mẫu biểu giao dịch của NCB: Séc, 

Uỷ nhiệm chi. 
Séc: 20.000 VND/cuốn; Uỷ nhiệm chi: 35.000 VND/cuốn 

2 Cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài 

2.1 Mục đích du học, công tác, chữa bệnh 50.000 VND/lần 

2.2 
Mục đích định cư, thừa kế và các mục đích 

khác 
100.000 VND/lần 

3 Phí sao lục chứng từ 

Chứng từ phát sinh trong 1 tháng (kể từ ngày yêu cầu): 

20.000 VND/bản. Từ bản thứ 2 trở đi: 10.000 VND/bản. 

Chứng từ phát sinh trên 1 tháng (kể từ ngày yêu cầu): 

50.000 VND/bản. Từ bản thứ 2 trở đi: 20.000 VND/bản 

4 Phí dịch vụ bảo quản tài sản 

4.1 Phí bảo quản giấy tờ có giá 
0,003%/giá trị kê 

khai/tháng 
20.000 VND/tháng  

4.2 Phí bảo quản giấy tờ có giá trị (văn bản, tài liệu quan trọng) 

4.2.1 Dưới 500g 60.000 VND/tháng 

4.2.2 Từ 500g trở lên 100.000 VND/tháng 

4.3 

Phí kiểm tra tài sản (Khi Khách hàng có nhu 

cầu kiểm tra tài sản nhiều hơn số lần quy định 

miễn phí) 

50.000 VND/lần 

5 Phí cấp bản sao đăng ký xe 
- Thu lần đầu tiên: 100.000 VND 

- Các lần tiếp theo: 50.000 VND/lần 

6 
Phí thanh toán hộ tiền mua/bán Bất động 

sản 

0,15% giá trị thanh 

toán hộ 
500.000 VND 

50.000.000 

VND 

7 Phí thấu chi (không thu thuế VAT) 

7.1 Phí cấp Hạn mức thấu chi 300.000 VND/lần 

7.2 Phí gia hạn/điều chỉnh hạn mức thấu chi 200.000 VND/lần 

7.3 Phí phạt sử dụng vượt hạn mức 500.000 VND/lần 

8 Các loại phí xác minh năng lực tài chính 

8.1 
Khách hàng vay để mở Thẻ tiết kiệm xác 

minh tài chính 
0,125%/Tháng 1.000.000 VND  

8.2 Phí mượn Thẻ tiết kiệm/TSBĐ 200.000 VND/lần   

9 
Phí mượn Thẻ tiết kiệm/TSĐB cho mục 

đích khác 
200.000 VND/lần   

10 Phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng  100,000đ  



11 

Phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa 

thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải 

ngân vốn vay lần đầu  

200,000đ  

12 
Các loại phí khác liên quan đến hoạt động 

cho vay  
200,000đ  

13 
Phí thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại 

tại quầy 
Miễn phí  

14 
Phí ứng tiền mặt thẻ quốc tế qua POS tại 

quầy  
Thẻ Visa, MasterCard, JCB: 4%/số tiền ứng  

 Ghi chú: 

1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) ; Phí ứng tiền mặt thẻ quốc tế qua POS tại quầy (Mục 14 – Biểu phí này) đã 

bao gồm VAT. 

2. Những phí dịch vụ khác không được liệt kê ở biểu phí này sẽ được NCB thông báo cho khách hàng khi có nghiệp vụ phát sinh. Biểu 

phí này có thể được thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của NCB tại từng thời kỳ. 

 


