Biểu phí mở và quản lý tài khoản
Khoản mục thu phí
1.

Mở tài khoản VNĐ hay ngoại tệ

2.

Phí quản lý tài khoản

Mức phí
quy định

Mức
tối thiểu

Mức
tối đa

Miễn phí

2.1 Tài khoản không hoạt động liên tục trong 06
tháng và có số dư thấp hơn:

VND 1.000.000VND
USD 50.00USD
THB 1500.00THB
SGD 50.00SGD
NZD 50.00NZD
NOK 500.00NOK
JPY 5,000.00JPY

20.000đ/tháng

HKD 500.00HKD
GBP 50.00GBP
EUR 50.00EUR
CNY 500.00CNY
CHF 50.00CHF
CAD 50.00CAD
AUD 50.00AUD
2.2 Tài khoản đồng chủ sở hữu hoặc nhiều
nhóm chữ ký

200.000đ

2.3 Tài khoản có yêu cầu quản lý đặc biệt theo
yêu cầu khách hàng

Theo thỏa
thuận

3.

Phí đóng tài khoản VNĐ hay ngoại tệ
trong vòng 01 năm kể từ ngày mở

100.000đ

4.

Phí tài khoản số đẹp

200.000đ/năm

Thỏa thuận, từ 300.000đ -5.000.000đ tùy
theo số tài khoản

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

Account opening and management fee schedule
Items
1.

Opening of VND or foreign currency
account

2.

Account management fee

Defined rate

Minimum

Maximum

Free

Account being inactive for 06 consecutive
months with balance lower than:

2.1

3.
4.

VND
USD
THB
SGD
NZD
NOK
JPY
HKD
GBP
EUR
CNY
CHF
CAD
AUD

1,000,000
50.00
1,500.00
50.00
50.00
500.00
5,000.00
500.00
50.00
50.00
500.00
50.00
50.00
50.00

20,000
VND/ month

2.2

Account with co-owners or multiple groups
of signatories

200,000
VND/year

2.3

Account specially managed at customer’s
request

As agreed

Closing of VND or foreign currency
account within 01 year from its opening

100,000
VND

Fee for selection of lucky account
number

200,000

Agreeable, from 300,000 VND to
5,000,000 VND depending on the number

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.

