
 

BIỂU PHÍ C  

Biểu phí sản phẩm - dịch vụ Thanh toán nội địa 

(Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp) 

 

STT KHOẢN MỤC MỨC PHÍ TỐI THIỂU TỐI ĐA 

A. CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC BẰNG VND 

1 Chuyển tiền đến (phí thu người thụ hưởng) 

1.1 

Nhận chuyển tiền từ NCB 
hoặc ngân hàng khác để ghi 
có vào TK người thụ hưởng 
mở tại NCB 

Miễn phí   

1.2 
Nhận chuyển tiền từ ngân hàng khác để ghi có vào TK người thụ hưởng mở tại một 
ngân hàng khác NCB 

1.2.1 
- Nếu có thỏa thuận với NH 
khác hệ thống 

Thực hiện theo thỏa 
thuận 

  

1.2.2 
- Nếu không có thỏa thuận 
thì trả lại món tiền 

Không thu phí, trả lại 
món tiền 

  

2 Chuyển tiền đi theo món 

2.1 Chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán 

2.1.1 Chuyển đi trong hệ thống NCB 

2.1.1.1 

Cùng tỉnh, thành phố: nơi 
mở tài khoản chuyển cùng 
tỉnh, thành phố với nơi mở 
tài khoản nhận 

Miễn phí   

2.1.1.2 

Khác tỉnh, thành phố: nơi 
mở tài khoản chuyển khác 
tỉnh, thành phố với nơi mở 
tài khoản nhận 

0,01% 20.000đ 1.000.000đ 

2.1.2 Chuyển đi ngoài hệ thống NCB 

2.1.2.1 
Cùng tỉnh, thành phố: nơi mở tài khoản chuyển cùng tỉnh, thành phố với nơi mở tài khoản 
nhận 

 - Món tiền <500 triệu đồng 0,01% 20.000 VND  

 
- Món tiền  500 triệu đồng 
và trước 15h  

0,02% 20.000 VND 
1.000.000 

VND 

  
- Món tiền   500 triệu đồng, 
sau 15h  

0,03% 20.000 VND 
1.000.000 

VND 



2.1.2.2 
Khác tỉnh, thành phố: nơi mở tài khoản chuyển khác tỉnh, thành phố với nơi mở tài khoản 
nhận 

 
- Khác tỉnh, thành phố nơi 
mở tài khoản 

0,05% 25.000 VND 1.000.000 VD 

2.2. 

Nộp tiền mặt vào TK trong 
vòng 02 ngày làm việc rồi 
chuyển tiền đi (trong hoặc 
ngoài hệ thống) 

Ngoài phí chuyển tiền, 
ĐVKD được chủ động 
thực hiện thu phí kiểm 
đếm (có thể thu hoặc 
không thu phí kiểm 
đếm) tại Mục C.4 Biểu 
phí A 

  

3 

Chuyển tiền định kỳ, tự 
động hàng tháng từ tài 
khoản theo yêu cầu của 
Khách hàng 

50.000 VND/lần đăng 
ký hoặc tu chỉnh và phí 
chuyển tiền phát sinh 
thực tế 

  

4 

Chuyển tiền giúp các tổ 
chức nhân đạo; chuyển cổ 
tức cho cổ đông NCB; 
chuyển tiền để gửi tiền có 
kỳ hạn tại NCB 

Miễn phí   

5 
Phí tra soát, tu chỉnh, hủy 
lệnh chuyển tiền 

20.000 đ/món   

6 
Dịch vụ khác theo yêu cầu 
của Khách hàng 

Thỏa thuận   

B. CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ  
(chỉ áp dụng với khách hàng được phép theo quy định về ngoại hối của Nhà nước) 

1 
Chuyển tiền đến (khách 
hàng có TK tại NCB) 

Miễn phí   

2 Chuyển tiền đi trong hệ thống 

2.1 

Cùng tỉnh, thành phố: nơi mở 
tài khoản chuyển cùng tỉnh, 
thành phố với nơi mở tài 
khoản nhận 

Miễn phí   

2.2 

Khác tỉnh, thành phố: nơi mở 
tài khoản chuyển khác tỉnh, 
thành phố với nơi mở tài 
khoản nhận 

0,01% 
2 USD 

/2 EUR 

30 USD 

/30 EUR 

3 Chuyển tiền đi ngoài hệ thống 

3.1 

Cùng tỉnh, thành phố: nơi mở 
tài khoản chuyển cùng tỉnh, 
thành phố với nơi mở tài 
khoản nhận 

0,02% + điện phí (nếu 
yêu cầu chuyển swift) 

5 USD 

/5 EUR 

150 USD 

/150 EUR 

3.2 

Khác tỉnh, thành phố: nơi mở 
tài khoản chuyển khác tỉnh, 
thành phố với nơi mở tài 
khoản nhận 

0,05% + điện phí (nếu 
yêu cầu chuyển swift) 

5 USD 

/5 EUR 

150 USD 

/150 EUR 



4 

Chuyển tiền định kỳ, tự 
động hàng tháng từ tài 
khoản theo yêu cầu của 
Khách hàng 

1 USD/lần + Phí chuyển 
tiền 

  

5 

Chuyển tiền giúp các tổ 
chức nhân đạo; chuyển cổ 
tức cho cổ đông NCB; 
chuyển tiền để gửi tiền có 
kỳ hạn tại NCB 

Miễn phí   

6 
Phí tra soát, tu chỉnh, hủy 
lệnh chuyển tiền 

5 USD/món   

7 
Dịch vụ khác theo yêu cầu 
của Khách hàng 

Thỏa thuận   

 

Ghi chú 

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

2.     Phí được thu ngay 1 lần khi phát sinh nghiệp vụ. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp thường 

phát sinh nhiều món chuyển tiền trong tháng, ĐVKD có thể thỏa thuận với Khách hàng: Lập 

bảng kê phí chuyển tiền hàng ngày và thu tổng phí 1 lần vào ngày cuối tháng. 
 


