
 

    

        BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC 

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

 

TT KHOẢN MỤC HÌNH THỨC 
MỨC PHÍ 

Mức phí Tối thiểu Tối đa 

1 Chuyển tiền bằng Đồng Việt Nam 

1.1 Nhận bằng CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân trong hệ thống NCB (người gửi trả phí) 

1.1.1 Cùng tỉnh/thành phố 
Tiền mặt 0,04% 20.000 VND 1.000.000 VND 

Chuyển khoản 0,03% 10.000 VND 1.000.000 VND 

1.1.2 Khác tỉnh/thành phố 
Tiền mặt 0,06% 20.000 VND 1.500.000 VND 

Chuyển khoản 0,05% 15.000 VND 1.500.000 VND 

1.2 Nhận tiền mặt chuyển đến bằng CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân (người nhận trả phí) 

1.2.1 Trong hệ thống NCB Miễn phí    

1.2.2 Ngoài hệ thống NCB 0,03% 10.000 VND   

      

1.3 Từ tài khoản đến tài khoản trong hệ thống NCB 

1.3.1 Cùng tỉnh/thành phố Chuyển khoản Miễn phí 

1.3.2 Khác tỉnh/thành phố Chuyển khoản 10.000 VND/món 

1.4 Chuyển tiền ra ngoài hệ thống NCB  

1.4.1 
Cùng tỉnh/thành phố (nộp tiền mặt 

chuyển đi) 
Tiền mặt 0,04% 20.000 VND 1.000.000 VND 

1.4.2 
Khác tỉnh/thành phố (nộp tiền mặt 

chuyển đi) 
Tiền mặt 0,08% 20.000 VND 1.500.000 VND 

1.4.3 Giá trị  500 triệu đồng Chuyển khoản 0,01% 10.000 VND 1.000.000 VND 

1.4.4 Giá trị ≥ 500 triệu đồng 
Trước 15h Chuyển khoản 0,02% 20.000 VND 1.000.000 VND 

Sau 15h Chuyển khoản 0,04% 30.000 VND 1.000.000 VND 

1.5 Nộp tiền mặt vào tài khoản trong 

vòng 02 ngày làm việc rồi chuyển 

tiền đi (trong hoặc ngoài hệ thống) 

Ngoài phí chuyển tiền trên, thu thêm phí kiểm đếm tại Mục 1: Biểu 

phí Dịch vụ ngân quỹ 

2 Chuyển tiền bằng ngoại tệ  

2.1 Chuyển khoản trong hệ thống NCB (chỉ giao dịch tại quầy) 

2.1.1 Cùng tỉnh/thành phố Chuyển khoản Miễn phí 



2.1.2 Khác tỉnh/thành phố Chuyển khoản 0,01% 2 USD  

2.2 Chuyển khoản ngoài hệ thống NCB (chỉ giao dịch tại quầy) 

2.2.1 Cùng tỉnh/thành phố Chuyển khoản 0,01% 3 USD  

2.2.2 Khác tỉnh/thành phố Chuyển khoản 0,05% 5 USD 50 USD 

3 
Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ 

ngày nộp tiền mặt vào tài khoản 
Chuyển khoản 

Ngoài phí chuyển tiền trên, thu thêm phí kiểm đếm 

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

4 

Nhận chuyển khoản đến từ NCB 

hoặc ngân hàng khác để ghi có vào 

TK người thụ hưởng mở tại NCB 

Chuyển khoản Miễn phí 

5 
Tra soát, điều chỉnh lệnh chuyển 

tiền 
20.000 VND/món hoặc 3 USD/món  

Ghi chú: 

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

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

dịch chuyển tiền với nơi Đơn vị kinh doanh mà người thụ hưởng mở tài khoản hoặc nhận tiền mặt. Các giao dịch liên quan đến 

việc sử dụng ngoại tệ tuân thủ theo quy định quản lý ngoại hối của pháp luật hiện hành và các quy định của NCB đang hiệu lực. 

3. Trường hợp rút tiền để chuyển đi nhưng thực tế không phát sinh giao dịch tiền mặt (rút séc tiền mặt, tất toán sổ tiết kiệm để 

chuyển đi) thì chỉ thu phí chuyển tiền, không thu phí kiểm đếm. 

 


