
 
BIỂU PHÍ B 

Biểu phí sản phẩm - dịch vụ Ngân hàng điện tử và các dịch vụ khác 

(Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp) 

 

STT KHOẢN MỤC MỨC PHÍ 
TỐI 

THIỂU 
TỐI ĐA 

A. NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

1 Kênh Internet 

1.1 Truy vấn tài khoản 

1.1.1 
Truy vấn thông tin tài khoản và các 
thông tin khác 

Miễn phí   

1.1.2 
Tự động thông báo giao dịch tài 
khoản và số dư khi phát sinh giao 
dịch qua email 

Miễn phí   

1.2 Thanh toán dịch vụ  Miễn phí   

1.3 Giao dịch chuyển khoản theo món 

1.3.1 Trong hệ thống NCB Miễn phí   

1.3.2 Ngoài hệ thống NCB 

1.3.2.1 Món tiền < 500 triệu đồng 0,011% 
11.000 
VND 

 

1.3.2.2 
Món tiền ≥ 500 triệu đồng, trước 
15h 

0,022% 
16.500 
VND 

330.000 
VND 

1.3.2.3 Món tiền ≥ 500 triệu đồng, sau 15h 0,033% 
22.000 
VND 

550.000 
VND 

 Kênh SMS (Khách hàng trả cước tin nhắn cho Tổng đài) 

2.1 Phí truy vấn tài khoản 

2.1.1 
Truy vấn thông tin tài khoản và các 
thông tin khác 

Miễn phí   

2.1.2 
Tự động thông báo giao dịch tài 
khoản và số dư khi phát sinh giao 
dịch 

18.000/1 tháng/1 số điện 
thoại (thu định kỳ hàng 
tháng) 

  

2.2 
Giao dịch chuyển khoản trong hệ 
thống NCB 

Miễn phí   

2.3 Thanh toán dịch vụ  Miễn phí   

3 Phí sửa đổi thông tin dịch vụ 22.000 VND/lần   



4 Phí duy trì dịch vụ    22.000 VND/tháng   

5 Phí tra soát giao dịch qua IB 
11.000 VND, miễn phí 
nếu lỗi từ NCB 

  

6 Phí hủy sử dụng dịch vụ 55.000 VND   
 

 

Ghi chú 

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

2. Phí được thu ngay 1 lần khi phát sinh nghiệp vụ. 

3. NCB không hoàn trả lại phí đã thu trong trường hợp khách hàng yêu cầu huỷ bỏ giao dịch 

hoặc giao dịch không thực hiện được vì sai sót, sự cố không phải do lỗi của NCB gây ra.   

4. Những chi phí phát sinh ngoài biểu phí như dịch vụ bưu phẩm, phát chuyển nhanh, fax, 

telex,…chi phí ngân hàng trung gian sẽ được thu thêm theo thực tế. 

5. Những 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 

6. Đối với phí dịch vụ thu bằng ngoại tệ, trường hợp khách hàng không có ngoại tệ thì sẽ thu 

bằng VND theo tỷ giá bán ngoại tệ do NCB công bố tại thời điểm thu phí.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


