
Khoản mục phí Mức phí ( Chưa bao gồm thuế GTGT)

1 Phí đăng ký và sử dụng dịch vụ hàng tháng    Miễn phí

2 Phí duy trì số dư dưới mức tối thiểu 
(Đối với Tài khoản online) Miễn phí

3
Phí xử lý yêu cầu (cấp lại mật khẩu, thay đổi gói 
dịch vụ, khóa, mở khóa, khôi phục, chấm dứt dịch 
vụ)

Miễn phí

4   Phí tra soát/khiếu nại Miễn phí

5   Phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Miễn phí

6   Phí thanh toán hóa đơn    

 6.1 Nạp phí giao thông
0.15% * Số tiền nạp

Tối thiểu 1.500 VND/giao dịch
Tối đa 20.000 VND/giao dịch

 6.2 Dịch vụ khác (Điện, nước, học phí…)  Miễn phí (1)

7 Phí nộp tiền chứng khoán                          Miễn phí 

8 Phí nickname tài khoản

8.1      Nickname đầu tiên Miễn phí

8.2      Nickname tiếp theo 90.000VND/lần

9 Phí trả nợ trước hạn

9.1 Vay cầm cố giấy tờ có giá Miễn phí

9.2 Vay cá nhân kinh doanh cổ phiếu Miễn phí

9.3 Vay theo hạn mức kinh doanh (áp dụng với 
các giấy nhận nợ của hạn mức) Miễn phí 

9.4 Vay ngắn hạn, trung, dài hạn khác

i.    Trả trước ½ thời gian nhận nợ 3% Số tiền trả trước
(Tối thiếu 200.000 VND)

ii.  Trả từ ½ thời gian nhận nợ đến trước 
     ¾ thời gian nhận nợ

2% Số tiền trả trước
(Tối thiếu 200.000 VND)

iii. Trả sau ¾ thời gian nhận nợ 1% Số tiền trả trước
(Tối thiếu 200.000 VND)

Ghi chú: (1)  BVB miễn phí thanh toán hóa đơn cho KH. Phí thanh toán hóa đơn (nếu có) là do 
Nhà cung cấp dịch vụ thu của KH. Hiện tại phí dịch vụ thanh toán học phí thuộc hệ thống 
SSI là 5.000VND/giao dịch.

      

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
Dành cho Khách hàng cá nhân


