Biểu phí bảo lãnh
Khoản mục thu phí
1.

Mức phí
quy định

Mức
tối thiểu

Phát hành bảo lãnh theo yêu cầu của
khách hàng (thanh toán, thanh toán
thuế, thực hiện hợp đồng, dự thầu, chào
giá, bảo hành, ứng trước…)
1.1 Phát hành thư bảo lãnh
a. Ký quỹ 100%

0,06%/tháng 300.000đ/món

b. Ký quỹ dưới 100% hoặc miễn ký quỹ :
+ Số tiền được ký quỹ

Như ký quỹ 100%

+ Số tiền chưa được ký quỹ được bảo đảm
bằng các tài sản tương ứng như sau:
- Thẻ tiết kiệm, GTCG do Eximbank phát
hành

0,10%/tháng 400.000đ/món

- Thẻ tiết kiệm, GTCG do NH khác phát
hành

0,12%/tháng 400.000đ/món

- Bất động sản

0,14%/tháng 400.000đ/món

- Tài sản khác

0,16%/tháng 400.000đ/món

- Không tài sản bảo đảm

0,25%/tháng 500.000đ/món

+ Có ngân hàng nước ngoài bảo lãnh

0,08%/tháng 400.000đ/món

1.2 Phát hành bảo lãnh không xác định thời hạn
0,06%/tháng 300.000đ/món
với mức ký quỹ 100%
2.

Sửa đổi thư bảo lãnh
như phát
2.1 Sửa đổi tăng trị giá và/hoặc gia hạn (thu bổ
sung phần tăng thêm)
hành thư bảo 300.000đ/món
lãnh
2.2 Sửa đổi khác

3.

200.000đ

Huỷ thư bảo lãnh
3.1 Hủy do bảo lãnh hết hiệu lực

Miễn phí

3.2 Huỷ theo đề nghị của khách hàng
a. Huỷ bảo lãnh có ký quỹ 100% hoặc khách
hàng chưa nhận được chứng thư bảo lãnh
b. Huỷ bảo lãnh ký quỹ dưới 100% hoặc miễn
ký quỹ

Miễn phí

Mức
tối đa

+ Huỷ trong vòng 02 ngày làm việc kể từ
khi phát hành

200.000đ

+ Huỷ sau 02 ngày làm việc kể từ khi phát
hành

như phát hành thư bảo lãnh tính trên thời
gian thực tế

4.

Phát hành thư bảo lãnh bằng 2 ngôn ngữ
(Việt + Anh)

Như phát hành bảo lãnh bằng tiếng Việt
theo mẫu EIB + 100.000đ

5.

Phát hành thư bảo lãnh theo mẫu của
KH được EIB chấp nhận

Như phát hành bảo lãnh bằng tiếng Việt
theo mẫu EIB + 200.000đ

6.

Phát hành thư bảo lãnh nghĩa vụ tài
chính của chủ đầu tư trong bán và cho
thuê tài sản hình thành trong tương lai

0,17%/tháng

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

Guarantee fee schedule
Items
1.

Fee rate

Minimum

Issuance of guarantees at customers’
request (payment, tax payment,
contract performance, tender, price
offering, warranty, advance payment,
etc.)
1.1 Issuance of guarantee letters
a. With 100% deposit

0.06%/month 300,000VND/item

b. With less than 100% or no deposit
+ For deposited amount

Sameaswith100%securitydeposit

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

0.10%/month

400,000VND/
item

- Savings books, valuable papers issued
by other banks

0.12%/month

400,000VND/
item

0.14%/month

400,000VND/
item

0.16%/month

400,000VND/
item

0.25%/month

500,000VND/
item

- Real estate
- Other properties
- Without security
+ Guaranteed by a foreign bank
1.2 Issuance of indefinite-term guarantees
with 100% security deposit
2.

0.06%/month

300,000VND/item

L/C amendment
2.1 Increase in value and/or extension (extra
fees shall be collected for the added
value)
2.2 Other amendments

3.

0.08%/month 400,000VND/item

Same as
issuance of 300,000VND/item
guarantees
200,000VND

Cancellation of guarantees
3.1 Cancellation as guarantees expire

Free

Maximum

3.2 Cancellation at customers’ request
a. Cancellation of guarantee with 100%
security deposit or customer has not
received the guarantee letter

Free

b. Cancellation of guarantee with less than
100% security deposit or without
security deposit
+ Cancellation within 02 business days
upon issuance

200,000VND

+ Cancellation after 02 business days
upon issuance

Same as issuance of guarantees based on
actual time

4.

Issuance of guarantee letters in both
languages (Vietnamese + English)

Same as issuance of guarantees in Vietnamese
as per EIB’s form + 100,000VND

5.

Issuance of guarantee letters as per
Same as issuance of guarantees in Vietnamese
customers’ form which is acceptable to
as per EIB’s form + 200,000VND
EIB

6.

Issuance of guarantees for employers’
0.17%/month 500,000VND/item
financial obligations in the sale and
lease of assets formed in the future

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.

