THÔNG BÁO BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VIP CÁ NHÂN
(Hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2018)
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam trân trọng thông báo Biểu phí dịch vụ ưu đãi
đối với khách hàng VIP cá nhân như sau:
1. Mức ưu đãi giảm phí dịch vụ đối với khách hàng VIP cá nhân:
Khoản mục phí
Phí chuyển tiền trong nước, ngoài hệ thống
Phí chuyển tiền nước ngoài
Phí khi giao dịch tiền gửi tiết kiệm VNĐ
Phí hoàn công, chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản bảo
đảm đang thế chấp

VIP Kim cương

VIP Vàng

VIP Bạc

Giảm 50%

Giảm 30%

Giảm 20%

Phí quản lý tài khoản thanh toán VNĐ
Phí sao kê, Phí xác nhận số dư tài khoản
Phí truy xuất thông tin
(sao y bản chính, truy xuất thông tin tài sản bảo đảm …)
Phí xác nhận theo yêu cầu khách hàng (bằng văn bản)
Phí SMS gửi tin nhắn thông báo ngày đến hạn tiền gửi,
tiết kiệm, giữ hộ vàng
Phí thường niên năm đầu tiên khi phát hành thẻ Platinum,
thẻ tín dụng (thẻ chuẩn, thẻ Vàng)

Miễn phí

2. Chi tiết mức phí dịch vụ đối với khách hàng VIP cá nhân (sau khi đã áp dụng ưu
đãi giảm phí):
Khoản mục phí

Mức phí
đối với khách
hàng thường

A

DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC

I

GIAO DỊCH BẰNG VND

1

Giao dịch chuyển khoản
1.1

Chuyển khoản ngoài hệ thống Eximbank

a.

Cùng Tỉnh/Thành phố
nơi mở tài khoản

b.

Khác Tỉnh/Thành phố
hoặc nơi thực hiện lệnh

0,03%

Mức phí đối với khách hàng VIP
VIP Kim cương

VIP Vàng

VIP Bạc

0,015%

0,021%

0,024%

Min: 15.000 đ

Min: 10.000 đ

Max: 1.000.000 đ

Max: 500.000 đ

Max: 700.000 đ

Max: 800.000 đ

0,05%

0,025%

0,035%

0,04%

Min: 20.000 đ

Min: 10.000 đ
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Mức phí
đối với khách
hàng thường

Khoản mục phí

II

khác Tỉnh/Thành phố nơi
Max: 1.000.000 đ
mở tài khoản
GIAO DỊCH BẰNG NGOẠI TỆ

1

Giao dịch chuyển khoản
1.1
a.

b.

Mức phí đối với khách hàng VIP
VIP Kim cương

VIP Vàng

VIP Bạc

Max: 500.000 đ

Max: 700.000 đ

Max: 800.000 đ

Chuyển khoản ngoài hệ thống Eximbank
3 USD
1,5 USD
2,1 USD
2,4 USD
Cùng Tỉnh/Thành phố
nơi mở tài khoản
+ phí trả VCB khi chuyển cho người nhận tại Vietin, Agribank, BIDV (nếu có)
0,05%
0,025%
0,035%
0,04%
Khác Tỉnh/Thành phố
Min: 3 USD
Min: 1 USD
hoặc nơi thực hiện lệnh
Max: 50 USD
Max: 25 USD
Max: 35 USD
Max: 40 USD
khác Tỉnh/Thành phố nơi
mở tài khoản
+ phí trả VCB khi chuyển cho người nhận tại Vietinbank, Agribank, BIDV (nếu
có)

B

DỊCH VỤ THANH TOÁN NƯỚC NGOÀI

1

Chuyển tiền đi nước ngoài (bằng điện hoặc bankdraft)
0,15%
1.1

Mục đích du học

1.2

Mục đích khác

1.3

Phát hành Bankdraft mục
đích du học

C
1
1.1

a.

0,075%

Min: 5 USD

0,105%
Min: 2 USD

Max: 150 USD

Max: 75 USD

Max: 105 USD

Max: 120 USD

0,20%

0,10%

0,14%

0,16%

Min: 5 USD

0,10%

Min: 2 USD

0,05%

Min: 3 USD

0,07%

Min 10.000 đ
Max: 1.000.000 đ

0,08%

Min: 2 USD

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
Nộp tiền mặt vào tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm qua đêm, tiền gửi "Call" 48 giờ
Khác Tỉnh/Thành phố nơi
mở tiết kiệm
0,03%,
0,015%
0,021%
VND

0,12%

0,024%

Min 10.000 đ
Max: 500.000 đ

Max: 700.000 đ

Max: 800.000 đ

Rút tiền tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn (miễn phí cho phần tiền gửi lại cho chính chủ tài khoản)

2
2.1

a.

Khác Tỉnh/TP nơi gửi
VND. Rút đúng hạn hoặc
sau khi tái tục
VND. Rút trước hạn (chỉ
áp dụng với kỳ đầu tiên)

Miễn phí
0,03%/số tiền rút

0,015%
/số tiền rút

Min: 15.000 đ
Max: 1.000.000 đ

0,021%
/số tiền rút
Min 10.000 đ

Max: 500.000 đ

Max: 700.000 đ

D

PHÍ DỊCH VỤ TÍN DỤNG

1

Phí hoàn công, chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản bảo đảm đang thế chấp
1.1

Trường hợp khách hàng

300.000đ/tài sản

0,024%
/số tiền rút

150.000đ/tài sản

210.000đ/tài sản

Max: 800.000 đ

240.000đ/tài sản
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Khoản mục phí

1.2
E
1

2
2.1

5

6

Mức phí đối với khách hàng VIP
VIP Kim cương

VIP Vàng

VIP Bạc

Min: 300.000đ/TS

150.000đ/TS

210.000đ/TS

240.000đ/TS

Max: 10.000.000đ/TS

5.000.000đ/TS

7.000.000đ/TS

8.000.000đ/TS

Phí quản lý tài khoản thanh toán VNĐ
Phí quản lý tài khoản
10.000đ/tháng
(SDBQ
< 300.000 đ)
thanh toán VNĐ
Cung cấp sao kê tài khoản
Sao kê giao dịch phát
sinh trên 1 tháng
5.000đ/trang
(kể từ ngày yêu cầu)

Miễn phí

Miễn phí

Xác nhận số dư tài khoản

3

4

mượn TSBĐ để tự hoàn
tất thủ tục
Trường
hợp
Chi
nhánh/PGD hỗ trợ khách
hàng làm thủ tục
CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Mức phí
đối với khách
hàng thường

3.1

Bản thứ 1, bản thứ 2

50.000đ/lần

3.2

Từ bản thứ 3

Thu thêm
10.000đ/bản

Phí truy xuất thông tin
(sao y bản chính, truy xuất
thông tin tài sản bảo đảm)
Phí xác nhận theo yêu cầu
khách hàng (bằng văn
bản)
Phí SMS thông báo ngày
đến hạn tiết kiệm

Theo thỏa thuận
Min: 50.000
đồng/lần/bộ
Theo thỏa thuận
Min: 50.000
đồng/lần/bản
3.000
đồng/tháng/thuê
bao/khách

Miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí

Các quy định khác:
1. Khách hàng VIP cá nhân là khách hàng cá nhân thuộc chính sách khách hàng VIP, do
Eximbank quy định và công bố từng thời kỳ.
2. Khách hàng VIP cá nhân được hưởng ưu đãi giảm phí, miễn phí theo quy định các
mức phí tại thông báo này. Ngoài các mức phí quy định tại thông báo này, các mức
phí dịch vụ khác, khách hàng VIP cá nhân áp dụng theo biểu phí dịch vụ áp dụng
chung cho tất cả các khách hàng cá nhân, do Eximbank quy định từng thời kỳ.
3. Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
4. Khi thực hiện các nghiệp vụ quy định tại biểu phí này, các chi phí phát sinh như bưu
phí, điện phí và các chi phí khác do ngân hàng khác thu sẽ được thu theo thực chi.
5. Đối với các khoản phí quy định bằng USD, nếu thu bằng VND hoặc ngoại tệ khác sẽ
tính theo tỷ giá bán hiện hành của Eximbank.
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
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