
 

    

        BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM, TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN 

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

 

TT KHOẢN MỤC MỨC PHÍ TỐI THIỂU TỐI ĐA 

1 Gửi tiền tiết kiệm, Tiền gửi có kỳ hạn 

1.1 Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tuần trở lên. 

1.1.1 Nộp tiền mặt Miễn phí 

1.1.2 Trích từ TKTT tại NCB Miễn phí 

1.2 Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn 01 ngày 

1.2.1 
Nộp tiền mặt (Thu phí ngay khi Khách 

hàng giao dịch gửi tiền) 
0,02% 10.000 VND 

1.000.000 

VND 

1.2.2 Trích từ TKTT tại NCB Miễn phí 

2 Rút tiền, tất toán Tiền gửi tiết kiệm, Tiền gửi có kỳ hạn 

2.1 Tiền gửi tiết kiệm, Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ 

2.1.1 Cùng tỉnh/thành phố Miễn phí 

2.1.2 Khác tỉnh/thành phố 

2.1.2.1 Sổ tiết kiệm không kỳ hạn 0,02% 10.000 VND 
1.000.000 

VND 

2.1.2.2 Sổ tiết kiệm có kỳ hạn  

a.  
Rút đúng ngày đáo hạn hoặc sau ngày đáo 

hạn của kỳ gửi đầu tiên 
Miễn phí   

b.  Rút trước ngày đáo hạn 0,03% 20.000 VND 
1.200.000 

VND 

2.1.2.3 

Rút tiền, tất toán tiền trong trường hợp KH 

gửi lại tiết kiệm, thanh toán phí bảo hiểm, 

thanh toán khoản vay, thanh toán khoản phí 

liên quan đến hoạt động tín dụng (phí nộp 

cho thẩm định tài sản đảm bảo…) 

Chỉ miễn phí phần tiền gửi lại hoặc phần tiền phải 

thanh toán; phần tiền rút ra vẫn thu phí 

2.1.3 
Rút tiền mặt trong vòng 02 ngày làm việc 

kể từ ngày gửi tiền vào Thẻ tiết kiệm 

Ngoài phí rút tiền trên thu thêm phí Kiểm đếm tại Mục 

1 – Phụ lục 7: Biểu phí Dịch vụ ngân quỹ 

2.2 Tiền gửi tiết kiệm, Tiền gửi có kỳ hạn USD và Ngoại tệ khác 

2.2.1 Cùng tỉnh/thành phố Miễn phí 

2.2.2 Khác tỉnh/thành phố 0,15% 5 USD  

2.2.3 
Rút bằng tiền mặt VNĐ (Khách hàng bán 

USD/Ngoại tệ khác cho NCB, quy đổi theo 
Theo biểu phí tại mục 2.1 



tỷ giá mua chuyển khoản ngoại tệ do NCB 

công bố tại thời điểm giao dịch) 

2.4 
Rút trước hạn trong vòng 5 ngày làm việc 

kể từ ngày gửi tiền 

Ngoài phí rút tiền trên thu thêm phí Kiểm đếm tại Mục 

1 – Phụ lục 7: Biểu phí Dịch vụ ngân quỹ 

3 Dịch vụ phong tỏa tài khoản tiết kiệm 

3.1 
Khi Khách hàng báo mất Thẻ tiết kiệm 

hoặc theo yêu cầu Khách hàng 
50.000 VND /Thẻ tiết kiệm 

3.2 

Xác nhận và phong tỏa sổ tiết kiệm trong 

trường hợp Khách hàng vay tại TCTD khác 

hoặc theo yêu cầu của bên thứ ba 

Thỏa thuận 
100.000 

VND/TTK 
 

3.3 

Phong toả theo yêu cầu của NCB hoặc cơ 

quan nhà nước/ pháp luật có thẩm quyền 

gửi yêu cầu phong toả bằng văn bản 

Miễn phí 

4 
Xác nhận số dư Tiền gửi tiết kiệm, Tiền 

gửi có kỳ hạn theo yêu cầu của Khách hàng 

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

VND/bản 

5 Phí chuyển nhượng Thẻ tiết kiệm 50.000 VND/Thẻ tiết kiệm 

6 Phí ủy quyền Thẻ tiết kiệm 50.000 VND/Thẻ tiết kiệm 

7 Phí cấp lại Thẻ tiết kiệm 50.000 VND/Thẻ tiết kiệm 

 

Ghi chú: 

1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

2. Xác định giao dịch rút tiền cùng tỉnh/thành phố hay khác tỉnh/thành phố căn cứ vào nơi Đơn vị kinh doanh thực hiện nộp/rút 

tiền với Đơn vị kinh doanh phát hành sổ tiết kiệm. 

3. Đối với phí rút tiền, tất toán sổ tiết kiệm, tiền gửi VNĐ khác tỉnh/thành phố, chỉ thu phí phần tiền rút ra thực tế với số tiền từ 

50.000.000VNĐ (Năm mươi triệu đồng) trở lên 

4. Đối với mục đích thanh toán khoản vay, thanh toán khoản phí liên quan đến hoạt động tín dụng (phí nộp cho thẩm định tài 

sản đảm bảo…), yêu cầu GDV khi hạch toán kiểm tra lại thông tin khoản vay, thông tin khoản phí liên quan đến hoạt động tín 

dụng.  

 


