
 

 BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN QUỸ 

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

TT KHOẢN MỤC MỨC PHÍ TỐI THIỂU TỐI ĐA 

1 Phí kiểm đếm 0,03% 15.000 VND 2.000.000 VND 

2 Phí kiểm đếm hộ 

2.1 Tại trụ sở NCB 

2.1.1 VNĐ 0,03% 15.000 VND 2.000.000 VND 

2.1.2 USD 0,10% 2 USD 100 USD 

2.1.3 Ngoại tệ khác 0,12% 2 USD 100 USD 

2.2 Tại trụ sở Khách hàng 

2.2.1 VNĐ 0,05% 200.000 VND 3.000.000 VND 

2.2.2 USD 0,12% 20 USD 150 USD 

2.2.3 Ngoại tệ khác 0,17% 25 USD 150 USD 

3 Thu hộ tiền mặt 

3.1 Dưới 10 km 0,05% 100.000 VND 2.000.000 VND 

3.2 Từ 10 đến dưới 20 km 0,06% 200.000đ 2.000.000 VND 

3.3 Từ 20 km trở lên Thỏa thuận 500.000 VND  

4 
Đổi tiền mặt Đồng Việt Nam không 

đủ tiêu chuẩn lưu thông 
Miễn phí 

5 Đổi ngoại tệ 

5.1 
Đổi tờ mệnh giá lớn lấy mệnh giá 

nhỏ 
Miễn phí 

5.2 Đổi cùng loại mệnh giá 2%/trị giá 2 USD  

5.3 
Đổi tờ mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá 

lớn 
3%/trị giá 2 USD  

6 
Phí kiểm định ngoại tệ không đủ 

tiêu chuẩn lưu thông 
3 USD/tờ   

 Ghi chú: 

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

2. Không tính phí kiểm đếm kèm dịch vụ chuyển tiền, rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản (quy 

định tại Mục 1- Phụ lục này) trong trường hợp giao dịch thực tế không phát sinh tiền mặt cần kiểm đếm (như Khách hàng rút tiền từ 

Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Séc tại NCB và nộp ngay vào TK; hoặc được NCB giải ngân bằng tiền mặt và nộp ngay vào tài 

khoản…) hoặc trường hợp mục đích chuyển tiền/rút tiền để gửi tiền có kỳ hạn ngay tại NCB. 

3. “Số tiền chịu phí kiểm đếm” được xác định bằng số tiền Khách hàng thực hiện giao dịch (chuyển tiền, rút tiền) mà NCB thực tế 

phải kiểm đếm. Số tiền NCB thực tế phải kiểm đếm chỉ bao gồm số tiền được giao dịch (chuyển tiền/rút tiền) trong vòng 02 ngày 

làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản (không bao gồm số tiền Khách hàng có sẵn phát sinh trước 02 ngày). 



4. “Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch” được hiểu là ngày thực hiện giao dịch và ngày kế tiếp liền kề (Thứ 7 vẫn được 

hiểu là ngày làm việc) 

5. Phí kiểm đếm áp dụng đối với các giao dịch có số tiền từ 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) hoặc 10.000 USD trở lên. 

 


