Biểu phí thanh toán quốc tế
Khoản mục thu phí
I.

XUẤT KHẨU

1.

Nhận chuyển khoản đến từ ngân hàng
nước ngoài
1.1 Nhận tiền đến từ nước ngoài
1.2

2.

Phí thoái hối lệnh chuyển tiền cho Ngân
hàng nước ngoài

Mức
tối đa

0,05%

2 USD

100 USD

10 USD

200 USD

10 USD

200 USD

10 USD

5 USD-50 USD

2.2 Thanh toán nhờ thu gửi đi nước ngoài

0.15%/trị giá
BCT

2.3 Sửa đổi chỉ thị nhờ thu theo yêu cầu

10 USD/lần

2.4 Tra soát chứng từ nhờ thu

5 USD/lần

2.5 Hủy nhờ thu theo yêu cầu

10 USD + phí phát
sinh (nếu có)

CAD
3.1 Xử lý và gửi bộ chứng từ CAD

15 USD

3.2 Thanh toán bộ chứng từ CAD

0.15%/Trị giá
thanh toán

3.3 Hủy CAD theo yêu cầu
4.

Mức
tối thiểu

Nhờ thu
2.1 Xử lý chứng từ nhờ thu/TTR xuất khẩu

3.

Mức phí
quy định

10 USD + Chi phí
thực tế phát sinh

Thư tín dụng xuất khẩu
4.1 Thông báo thư tín dụng
a. Thông báo trực tiếp đến khách hàng

15 USD/LC

b. EIB là ngân hàng thông báo thứ nhất

30 USD/LC

c. EIB là ngân hàng thông báo thứ hai

10 USD+Phí NH
thông báo thứ nhất

4.2 Thông báo tu chỉnh thư tín dụng
a. Thông báo trực tiếp đến khách hàng

5USD/tu chỉnh

b. EIB là ngân hàng thông báo thứ nhất

20 USD/tu chỉnh

c. EIB là ngân hàng thông báo thứ hai

5USD/tu chỉnh+Phí
NH thông báo thứ
nhất

4.3 Chuyển nhượng và tu chỉnh thư tín dụng
a. Chuyển nhượng trong nước

20 USD

b. Chuyển nhượng ngoài nước

30 USD

4.4 Thanh toán bộ chứng từ theo thư tín dụng

0.15%/ trị giá
BCT

10 USD

4.5 Xử lý bộ chứng từ
a. Bộ chứng từ xuất trình tại EIB

10 USD/bộ chứng
từ

Bộ chứng từ EIB đã thực hiện kiểm tra
b. xong nhưng khách hàng lại xuất trình tại
ngân hàng khác

20USD –
50USD/bộ chứng
từ

4.6

Xác nhận thư tín dụng của ngân hàng đại lý
phát hành

4.7 Huỷ thư tín dụng theo yêu cầu

0,15%/tháng
10USD

4.8

Hỗ trợ lập Bộ chứng từ thư tín dụng theo
yêu cầu khách hàng

20USD / bộ chứng
từ

4.9

Phí sửa đổi/điều chỉnh chỉ thị thư đòi tiền
theo yêu cầu khách hàng

10USD / lần

4.10 Phí bất hợp lệ bộ chứng từ chuyển nhượng
II.

NHẬP KHẨU

1.

Chuyển tiền đi nước ngoài

50 USD

60USD / bộ chứng
từ

1.1 Chuyển tiền bằng điện
a. Phí dịch vụ chuyển tiền
b.

Phí tu chỉnh, tra soát, hủy lệnh chuyển tiền
(chưa bao gồm điện phí)

0,20%-5%

10 USD

Theo thỏa thuận

10 USD

1.2 Chuyển tiền đi bằng Bankdraft
a. Phát hành Bankdraft
+ Cung ứng Bankdraft
+ Phí dịch vụ

Miễn phí
0,20%

10 USD

+ Phí hủy Bankdraft bằng USD

Theo thỏa thuận

10 USD/tờ

+ Phí hủy Bankdraft bằng ngoại tệ khác

Theo thỏa thuận

10 USD/tờ

b. Phí hủy Bankdraft

200 USD

Nhờ thu

2.

2.1 Nhận và thông báo nhờ thu

5 USD

2.2 Thanh toán nhờ thu nước ngoài gửi đến
a. Nếu người mua chịu

0.2%/trị giá thanh
toán

10 USD

b. Nếu người bán chịu

0,2%/ trị giá thanh
toán

20 USD

Chuyển tiếp bộ chứng từ nhờ thu cho ngân
2.3 hàng khác theo yêu cầu ngân hàng nhờ
thu/người mua
2.4

Huỷ nhờ thu theo yêu cầu/từ chối thanh
toán/giao chứng từ không thanh toán

20 USD+chi phí
thực tế phát sinh
10 USD+chi phí
thực tế phát sinh

2.5 Phí quản lý bộ chứng từ nhờ thu
a. D/P sau 30 ngày kể từ ngày thông báo

5 USD

b. D/A trễ hạn thanh toán 05 ngày trở lên

10 USD

3.

CAD
3.1 Xử lý và thông báo bộ chứng từ CAD

15 USD

3.2 Thanh toán CAD nước ngoài gửi đến
a. Nếu người mua chịu

0.2%/Trị giá thanh
toán

10 USD

b. Nếu người bán chịu

0.2%/Trị giá thanh
toán

20 USD

3.3
4.

Hủy CAD theo yêu cầu/Từ chối thanh
toán/Giao chứng từ không thanh toán

10 USD + Chi phí
thực tế phát sinh

Thư tín dụng nhập khẩu
4.1 Phát hành thư tín dụng
a. Ký quỹ 100% trị giá

20USD
0,075%/ trị giá thư
tín dụng

b. Ký quỹ dưới 100% trị giá
+ Số tiền được ký quỹ

0,075%/số tiền ký
quỹ

+ Số tiền chưa được ký quỹ

0,15%/số tiền chưa
ký quỹ

4.2 Tu chỉnh thư tín dụng
a. Tu chỉnh tăng trị giá

Như phát hành thư
tín dụng

b. Tu chỉnh khác

5.

6.
III.

1.

10USD/lần

4.3 Hủy thư tín dụng theo yêu cầu

20 USD+Phí Ngân
hàng nước ngoài
(nếu có)

4.4 Thanh toán thư tín dụng

0,2%/ trị giá thanh
toán

4.5 Phát hành thư tín dụng sơ bộ (Pre- advise)

20 USD/ thư tín
dụng

4.6 Hoàn trả chứng từ theo thư tín dụng

20 USD+chi phí
thực tế phát sinh

20 USD

Ký hậu vận đơn để nhận hàng
5.1 Trường hợp người mua chịu

5USD/vận đơn

5.2 Trường hợp người bán chịu

20USD/vận đơn

Phát hành thư bảo đảm nhận hàng

50USD/vận đơn

DỊCH VỤ BẢO LÃNH
Chấp nhận thanh toán hối phiếu, chấp
nhận thanh toán thư tín dụng trả chậm
và phát hành thư tín dụng dự phòng
(không bao gồm phí thanh toán thư tín
dụng trả chậm)
1.1 Ký quỹ 100% trị giá

0,06%/tháng/bộ
chứng từ

1.2 Ký quỹ dưới 100%:
a. Trị giá đã ký quỹ

50 USD
50 USD

0,06%/tháng/bộ
chứng từ

b. Trị giá chưa ký quỹ được bảo đảm bằng:
+ Thẻ tiết kiệm, GTCG do Eximbank phát
hành

0,08%/tháng

+ Thẻ tiết kiệm, GTCG do NH khác phát
hành

0,10%/tháng

+ Bất động sản

0,12%/tháng

+ Tài sản khác

0,14%/tháng

+ Không tài sản bảo đảm

0,18%/tháng

2.

Thư tín dụng đối ứng được bảo đảm
bằng thư tín dụng xuất khẩu tương ứng

0,06%/tháng

3.

Thông báo thư bảo lãnh của ngân hàng
khác

20 USD

50USD/món

4.

Thông báo sửa đổi thư bảo lãnh của
ngân hàng khác

5.

Tái bảo lãnh

10 USD
0,05%/tháng

20USD/món

ĐIỆN PHÍ

IV.

Điện phí chuyển điện qua hệ thống
SWIFT

1.

1.1 Thư tín dụng
1.2 Loại điện khác

20 USD
5 USD - 50 USD

2.

Giải, làm test

10 USD

3.

Giải, làm test và chuyển tiếp điện cho
ngân hàng khác

25 USD

THƯ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA
Thư tín dụng nội địa dành cho bên bán

I.
1

2

3

Thông báo thư tín dụng
1.1 Thông báo trực tiếp đến khách hàng

350.000 đ/LC

1.2 EIB là ngân hàng thông báo thứ nhất

700.000 đ/LC

1.3 EIB là ngân hàng thông báo thứ hai

250.000 đ + Phí
NH thông báo thứ
nhất

Thông báo tu chỉnh thư tín dụng
2.1 Thông báo trực tiếp đến khách hàng

150.000 đ/tu chỉnh

2.2 EIB là ngân hàng thông báo thứ nhất

500.000 đ/tu chỉnh

2.3 EIB là ngân hàng thông báo thứ hai

150.000 đ/tu chỉnh
+ Phí NH thông
báo thứ nhất

Chuyển nhượng và tu chỉnh thư tín dụng
3.1 Chuyển nhượng trong nước

500.000 đ

3.2 Chuyển nhượng ngoài nước

700.000 đ

4

Thanh toán bộ chứng từ theo thư tín dụng

5

Xử lý bộ chứng từ
5.1 Bộ chứng từ xuất trình tại EIB
5.2 Bộ chứng từ EIB đã thực hiện kiểm tra
xong nhưng khách hàng lại xuất trình tại
ngân hàng khác

0.15%/ trị giá BCT
250.000 đ/bộ
chứng từ
500.000 đ –
1.500.000 đ/bộ
chứng từ

250.000 đ

5.000.000đ

6

Xác nhận thư tín dụng của ngân hàng đại lý
phát hành

7

Huỷ thư tín dụng theo yêu cầu

8

Hỗ trợ lập Bộ chứng từ thư tín dụng theo
yêu cầu khách hàng

500.000 đ/bộ
chứng từ

9

Phí sửa đổi/điều chỉnh chỉ thị thư đòi tiền
theo yêu cầu khách hàng

250.000 đ/ lần

10 Phí bất hợp lệ bộ chứng từ chuyển nhượng

0,15%/tháng

1.500.000 đ

250.000 đ

1.500.000 đ/bộ
chứng từ

Thư tín dụng nội địa dành cho bên mua

II
1

500.000 đ

Phát hành thư tín dụng
1.1 Ký quỹ 100% trị giá

0,075%/ trị giá thư
tín dụng

1.2 Ký quỹ dưới 100% trị giá

2

a) Số tiền được ký quỹ

0,075%/số tiền ký
quỹ

b) Số tiền chưa được ký quỹ

0,15%/số tiền chưa
ký quỹ

Tu chỉnh thư tín dụng
2.1 Tu chỉnh tăng trị giá
2.2 Tu chỉnh khác

250.000 đ/lần

3

Hủy thư tín dụng theo yêu cầu

500.000 đ + Phí
Ngân hàng nước
ngoài (nếu có)

4

Thanh toán thư tín dụng

0,2%/trị giá thanh
toán

5

Phát hành thư tín dụng sơ bộ (Pre- advise)

500.000 đ/thư tín
dụng

6

Hoàn trả chứng từ theo thư tín dụng

500.000 đ + chi phí
thực tế phát sinh

Ký hậu vận đơn để nhận hàng

III

IV

Như phát hành thư
tín dụng

1

Trường hợp người mua chịu

150.000 đ/vận đơn

2

Trường hợp người bán chịu

500.000 đ/vận đơn

Phát hành thư bảo đảm nhận hàng

1.500.000 đ/vận
đơn

500.000 đ

Dịch vụ bảo lãnh

V
1

Chấp nhận thanh toán hối phiếu, chấp nhận
thanh toán thư tín dụng trả chậm và phát
hành thư tín dụng dự phòng (không bao
gồm phí thanh toán thư tín dụng trả chậm)
1.1 Ký quỹ 100% trị giá

0,06%/tháng/bộ
chứng từ

1.2 Ký quỹ dưới 100%:
a) Trị giá đã ký quỹ

1.500.000 đ
1.500.000 đ

0,06%/tháng/bộ
chứng từ

b) Trị giá chưa ký quỹ được bảo đảm
bằng:
- Thẻ tiết kiệm, GTCG do Eximbank
phát hành

0,08%/tháng

- Thẻ tiết kiệm, GTCG do NH khác
phát hành

0,10%/tháng

- Bất động sản

0,12%/tháng

- Tài sản khác

0,14%/tháng

- Không tài sản bảo đảm

0,18%/tháng

2

Thư tín dụng đối ứng được bảo đảm bằng
thư tín dụng xuất khẩu tương ứng

3

Thông báo thư bảo lãnh của ngân hàng
khác

500.000 đ

4

Thông báo sửa đổi thư bảo lãnh của ngân
hàng khác

250.000 đ

5

Tái bảo lãnh

0,06%/tháng

0,05%/tháng

Điện phí

VI
1

Điện phí chuyển điện qua hệ thống
SWIFT
1.1 Thư tín dụng
1.2 Loại điện khác

500.000 đ
150.000 đ –
1.500.000 đ

2

Giải, làm test

250.000 đ

3

Giải, làm test và chuyển tiếp điện cho ngân
hàng khác

600.000 đ

1.500.000 đ
/món

500.000 đ
/món

LƯU Ý:
1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
2. Các dịch vụ có phát sinh các chi phí như bưu phí, điện phí và các chi phí khác do ngân hàng
khác thu sẽ được thu theo thực chi.
3. Không hoàn lại phí dịch vụ và các chi phí phát sinh khác đã thu trong trường hợp khách
hàng giao dịch yêu cầu huỷ bỏ dịch vụ.
4. Đối với những khoản phí thu bằng ngoại tệ, nếu thu bằng VNĐ sẽ tính theo tỷ giá bán hiện
hành của Eximbank tại thời điểm thu.
5. Phí dịch vụ bảo lãnh được thu 1 lần ngay khi phát sinh dịch vụ và được thu theo số ngày bảo
lãnh theo đề nghị bảo lãnh của khách hàng. Trong trường hợp thời hạn bảo lãnh lớn hơn 3
tháng và số tiền thu phí bảo lãnh trên 5.000 USD thì được quyền thu phí theo phân kỳ: quý, 6
tháng hoặc năm.
6. Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch Eximbank gần nhất hoặc
Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call-Center): 18001199

International settlements fee schedule
Items
I.

EXPORTS

1.

Receipt of overseas inward remittance
1.1 Receipt of overseas inward remittance
1.2

2.

Maximum

0.05%

2 USD

100 USD

10 USD

200 USD

10 USD

200 USD

10 USD

2.1 Processing collection/TTR documents

5 USD-50 USD

2.2 Settlement of trade collection

0.15% /
document value

Amendment of collection instructions
upon request

10 USD / time

2.4 Examination of collection documents

5 USD / time

2.5 Cancellation of collection upon request

10 USD +
arising cost (if
any)

CAD
3.1 Processing and sending CAD documents

4.

Minimum

Collection

2.3

3.

Fee for returning payment orders to
offshore banks

Fee rate

15 USD

3.2 Settlement of CAD documents

0.15% /
settlement value

3.3 Cancellation of CAD upon request

10 USD + actual
cost

Export L/Cs
4.1 LC advice
a. Directly to customers

15 USD / LC

b. EIB is the first advising bank

30 USD / LC

c. EIB is the second advising bank

10 USD + fee
collectible by the
first advising
bank

4.2 Advice of LC amendment
a. Directly to customers

5 USD /
amendment

b. EIB is the first advising bank

c. EIB is the second advising bank

20 USD /
amendment
5 USD /
amendment + fee
collectible by the
first advising
bank

4.3 LC assignment and amendment
a. Domestic assignment

20 USD

b. Overseas assignment

30 USD

4.4 Processing of documents under L/Cs

0.15% /
document value

10 USD

4.5 Document processing
a. Documents presented at EIB

10 USD / set

b.

Documents verified by EIB but
presented at another bank

20 USD –50
USD / set

4.6

Confirmation of L/Cs issued by
corresponding banks

0.15% / month

4.7 Cancellation of L/Cs upon request

10 USD

4.8

Preparation of L/C documents at
customers’ request

20 USD / set

4.9

Modification / amendment of claims at
customers’ request

10 USD /time

4.10 Fee for document discrepancies
II.

IMPORTS

1.

Outward remittance

50 USD

60 USD / set

1.1 Remittance by SWIFT messages
a. Remittance fee

0,20%-5%

10 USD

Fee for amendment, examination and
b. cancellation of transfer orders
(excluding fees for SWIFT messages)

Agreeable

10 USD

1.2 Remittance by bankdrafts
a. Issuance of bankdrafts
+ Supply of bankdrafts

Free

+ Service fee

0,2%

b. Cancellation of bankdrafts

10 USD

200 USD

2.

+ Cancellation of bankdrafts in USD

Agreeable

10 USD /
bankdraft

+ Cancellation of bankdrafts in other
currencies

Agreeable

10 USD /
bankdraft

Collection
2.1 Receiving and advising collections

5 USD

2.2 Settlement of trade collections
a. Borne by applicants

0.2% / settlement
value

10 USD

b. Borne by beneficiaries

0.2% / settlement
value

20 USD

Relaying collection documents to
2.3 another bank upon request of collecting
bank/applicant

20 USD + actual
cost

Cancellation of collection on
2.4 demand/refusal to payment/delivery of
unpaid documents

10 USD + actual
cost

2.5

Fee for management of collection
documents

a. D/P 30 days after the advising date

5 USD

b. D/A past due for 05 days or more

10 USD

3.

CAD
3.1

Processing and advising CAD
documents

15 USD

3.2 Settlement of trade CAD
a. Borne by applicants

0.2% / settlement
value

10 USD

b. Borne by beneficiaries

0.2% / settlement
value

20 USD

Cancellation of CAD on demand/refusal
10 USD + actual
3.3 to payment/delivery of unpaid
cost
documents
4.

Import L/Cs
4.1 Issuance of L/Cs
a. With 100% security deposit
b. With less than 100% security deposit

20USD
0.075% / LC
value

+ For deposited amount

+ For non-deposited amount

0.075% /
deposited
amount
0.15% / nondeposited
amount

4.2 Amendment of L/Cs
a. Increase in value
b. Other amendments

10 USD / time

4.3 Cancellation of L/Cs on demand

20 USD + fee
collectible by
offshore banks
(if any)

4.4 Settlement of L/Cs
4.5 Issuance of pre-advising L/Cs
4.6 Return of documents under L/Cs
5.

6.
III.
1.

Same as L/C
issuance

0.2% / settlement
value

20 USD

20 USD / LC
20 USD + actual
cost

B/L endorsement for goods receipt
5.1 Borne by applicants

5 USD / bill

5.2 Borne by beneficiaries

20 USD / bill

Issuance of goods receipt guarantees

50 USD/bill

GUARANTEE SERVICES
Acceptance of bill of exchange,
payment of usance L/Cs and issuance
of stand-by L/Cs (excluding fee for
payment of usance L/Cs)
1.1 With 100% deposit

0.06%/month/set

1.2 With less than 100% deposit
a. For deposited amount

50 USD
50 USD

0.06%/month/set

b. For non-deposited amount secured by:
+ Savings books, valuable papers issued
by Eximbank

0.08%/month

+ Savings books, valuable papers issued
by other banks

0.10%/month

+ Real estate

0.12%/month

+ Other properties

0.14%/month

+ Without security

0.18%/month

2.

Counter L/C guaranteed by a
corresponding export L/C

0.06%/month

3.

Advice of guarantee letters of other
banks

20 USD

4.

Advice of amendments to guarantee
letters of other banks

10 USD

5.

Re-guarantee

IV.

0.05% / month

MESSAGE FEES

1.

Fee for SWIFT messages
1.1 L/Cs

20 USD

1.2 Other message types

5 USD - 50 USD

2.

Authentication

10 USD

3.

Authentication and relay of messages
to other banks

25 USD

DOMESTIC LETTERS OF CREDIT
I.

Domestic L/Cs for sellers
1

2

Advice of L/Cs
1.1 Directly to customers

350,000VND/LC

1.2 EIB is the first advising bank

700,000VND/LC

1.3 EIB is the second advising bank

250,000
VND
+ fee
collectible by
first advising
bank

Advice of LC amendments
2.1 Directly to customers

150,000 VND /
amendment

2.2 EIB is the first advising bank

500,000 VND /
amendment

2.3 EIB is the second advising bank

150,000 VND /
amendment + fee
collectible by
first advising
bank

50 USD /
item

20 USD /
item

3

Assignment and amendment of L/Cs
3.1 Domestic assignment

500,000 VND

3.2 Overseas assignment

700,000 VND

4

Settlement of documents under L/Cs

5

Document processing
5.1 Documents presented at EIB
5.2 Documents verified by EIB but
presented at another bank

0.15% /
document value
250,000
VND / set
500,000 VND –
1,500,000 VND /
set

6

Confirmation of L/Cs issued by
corresponding banks

0,15%/tháng

7

Cancellation of L/Cs upon request

250,000 VND

8

Preparation of L/C documents at
customers’ request

500,000
VND / set

9

Modification / amendment of claims
at customers’ request

10 Fee for document discrepancies
II

250,000
VND

1,500,000
VND

250,000
VND / time
1,500,000 VND /
set

Domestic L/Cs for buyers
1

500,000
VND

Issuance of L/Cs
1.1 With 100% security deposit

0.075% / LC
value

1.2 With less than 100% security deposit
a) For deposited amount

b) For non-deposited amount
2

0.075% /
deposited
amount
0.15% / nondeposited
amount

Amendment of L/Cs
2.1 Increase in value
2.2 Other amendments

Same as LC
issuance
250,000 VND /
time

500,000,000
VND

3

Cancellation of L/Cs on demand

500,000 VND +
fee collectible by
offshore banks
(if any)

4

Settlement of L/Cs

0.2% / settlement
value

5

Issuance of pre-advising L/Cs

500,000 VND /
LC

6

Return of documents under L/Cs

500,000 VND +
actual cost

III

500,000
VND

B/L endorsement for goods receipt
1

Borne by buyers

150,000 VND /
bill

2

Borne by sellers

500,000 VND /
bill

IV

Issuance of goods receipt guarantees

V

Guarantee services
1

1,500,000 VND /
bill

Acceptance of bill of exchange,
payment of usance L/Cs and issuance
of stand-by L/Cs (excluding fee for
payment of usance L/Cs)
1.1 With 100% security deposit

0.06% / month /
set

1,500,000
VND

1.2 With less than 100% security deposit
a) For deposited amount

1,500,000
VND

0.06% / month /
set

b) For non-deposited amount secured
by::
- Savings books, valuable papers issued
by Eximbank

0.08% / month

- Savings books, valuable papers issued
by other banks

0.10% / month

- Real estate

0.12% / month

- Other properties

0.14% / month

- Without security

0.18% / month

2

Counter L/C guaranteed by a
corresponding export L/C

0.06% / month

3

Advice of guarantee letters of other
banks

500,000 VND

4

Advice of amendments to guarantee
letters of other banks

250,000 VND

5

Re-guarantee

0.05% / month

VI

1,500,000
VND / item

500,000
VND / item

Message fees
1

Fee for SWIFT messages
1.1 L/Cs
1.2 Other message types

500,000 VND
150,000 VND –
1,500,000 VND

2

Authentication

250,000 VND

3

Authentication and relay of messages
to other banks

600,000 VND

CAUTION:
1. This fee schedule is exclusive of VAT.
2. For the services with incurrence of such expenses as postage fee, cable charge and other fees
levied by other banks, fee shall be collected according to actual payment.
3. Service charges and other arising expenses already collected shall not be refunded to
customers in case of transaction cancellation at customers’ request.
4. If fees in foreign currencies are collected in VND, Eximbank’s prevailing selling exchange
rate at the time of collection shall be applied.
5. Guarantee fee is collected in one-shot right upon occurrence of the service and based on the
actual number of days of guarantee as per customers’ guarantee application. If the term of the
guarantee is more than 3 months and the guarantee fee exceeds USD5,000, such fee can be
collected by period of every quarter, every 6 months or every year.
6. This fee schedule is for reference only. For details about service fees and products and
services,, please contact the nearest branch/transaction office of Eximbank or Call-Center:
18001199.

