
 
 

BIỂU PHÍ VÀ HẠN MỨC DỊCH VỤ INTERNET BANKING 
 

1. Các gói dịch vụ Internet Banking: 

Dịch vụ 
KHCN KHDN 

Gói bạc 
truy vấn 

Gói 
vàng 

Gói kim 
cương 

Gói bạc 
truy vấn 

Gói 
vàng 

Gói kim 
cương 

Xem số dư, sao kê tài 
khoản 

√ √ √ √ √ √ 

In sao kê, tải ra file 
PDF, CSV, XSL 

√ √ √ √ √ √ 

Chuyển khoản nội bộ  √ √  √ √ 

Chuyển khoản liên 
ngân hàng 

 
√ √  √ √ 

Chuyển khoản nhanh 
liên ngân hàng 24/7 
qua thẻ và tài khoản 

 
√ √  √ √ 

Thanh toán  √ √  √ √ 

Trả lương     √ √ 

Xác thực bằng SMS  √ √  √ √ 

Xác thực bằng Token  √ √  √ √ 

 
2. Biểu phí dịch vụ Internet Banking: 

STT Loại phí Mức phí (chưa gồm VAT) 

I Phí dịch vụ Khách hàng cá nhân 
1 Gói bạc truy vấn 

1.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 
1.2 Phí thường niên Miễn phí 
1.3 Phí đổi mật khẩu Miễn phí 
1.4 Phí khôi phục dịch vụ 50.000 VND/lần 
2 Gói vàng 

2.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 
2.2 Phí thường niên 7.000 VND/tháng/user 
2.3 Phí đổi mật khẩu Miễn phí 
2.4 Phí khôi phục dịch vụ 50.000 VND/lần 
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3 Gói kim cương 
3.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 
3.2 Phí thường niên 10.000 VND/tháng/user 
3.3 Phí đổi mật khẩu Miễn phí 
3.4 Phí khôi phục dịch vụ 50.000 VND/lần 
II Phí dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp 
1 Gói bạc truy vấn 

1.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 
1.2 Phí thường niên  4.000 VND/tháng/user 
1.3 Phí đổi mật khẩu Miễn phí 
1.4 Phí khôi phục dịch vụ 50.000 VND/lần 
2 Gói vàng 

2.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 
2.2 Phí thường niên  7.000 VND/tháng/user 
2.3 Phí đổi mật khẩu Miễn phí 
2.4 Phí khôi phục dịch vụ 50.000 VND/lần 
3 Gói kim cương 

3.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 
3.2 Phí thường niên  10.000 VND/tháng/user 
3.3 Phí đổi mật khẩu Miễn phí 
3.4 Phí khôi phục dịch vụ 50.000 VND/lần 
III Phí chuyển khoản 
1 Phí chuyển khoản nội bộ 

1.1 Phí chuyển khoản nội bộ VND 
+ Dưới 10 triệu: 1.000 VND 
+ Từ 10 đến dưới 20 triệu: 2.000 VND 
+ Từ 20 triệu: 5.000 VND 

2 Phí chuyển khoản liên ngân hàng 

2.1 Chuyển khoản VND trước 15h00 

+ Dưới 100 triệu: 7.000 VND 
+ Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu: 10.000 VND 
+ Từ 500 triệu: 0,02%, Min=100.000 VND, 
Max=500.000 VND 

2.2 Chuyển khoản VND từ sau 15h00 đến trước 
16h30 

0,03% 
Min=15.000 VND, Max=1.000.000 VND 

3 Phí chuyển khoản nhanh liên ngân hàng 
24/7 qua thẻ và tài khoản 

+ Từ 500.000 đồng trở xuống: 8.000 VND 
+ Trên 500.000 đến 2 triệu đồng: 9.000 VND 
+ Trên 2 triệu đồng: 10.000 VND 
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IV Phí Token key 
1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 
2 Phí mua Token key lần đầu 

2.1 Token thường 500.000 VND 
2.2 PKI Token 1.000.000 VND 
3 Phí thường niên 120.000 VND/năm 
4 Phí cấp lại Token key 

4.1 Token thường 500.000 VND 
4.2 PKI Token 1.000.000 VND 

 
3. Hạn mức dịch vụ Internet Banking: 

Dịch vụ 
KHCN KHDN 

Gói bạc 
truy vấn 

Gói vàng Gói kim cương 
Gói bạc 
truy vấn 

Gói vàng Gói kim cương 

Chuyển 
khoản nội bộ 

- 

100.000.000 
VND 

/giao dịch 
 

1.000.000.000 
VND/ngày 

1.000.000.000  
VND 

/giao dịch 
 

10.000.000.000 
VND/ngày 

- 

1.000.000.000  
VND 

/giao dịch 
 

10.000.000.000 
VND/ngày 

10.000.000.000 
VND 

/giao dịch 
 

100.000.000.000  
VND/ngày 

Chuyển 
khoản liên 
ngân hàng 

- 

100.000.000 
VND 

/giao dịch 
 

500.000.000 
VND/ngày 

1.000.000.000 
VND 

/giao dịch 
 

5.000.000.000 
VND/ngày 

- 

1.000.000.000 
VND 

/giao dịch 
 

5.000.000.000 
VND/ngày 

10.000.000.000 
VND 

/giao dịch 
 
50.000.000.000 

 VND/ngày 
Chuyển 
khoản nhanh 
liên ngân 
hàng 24/7 
qua thẻ và tài 
khoản 

- 

100.000.000  
VND 

/giao dịch 
 

500.000.000 
VND/ngày 

300.000.000 
VND 

/giao dịch 
 

1.500.000.000 
VND/ngày 

- 

100.000.000 
VND 

/giao dịch 
 

1.000.000.000 
VND/ngày 

300.000.000  
VND 

/giao dịch 
 

3.000.000.000 
VND/ngày 

Thanh toán 
 
- 
 

100.000.000 
VND/ngày 

1.000.000.000 
VND/ngày 

 
- 
 

1.000.000.000 
VND/ngày 

10.000.000.000 
VND/ngày 

Ghi chú:  
- PKI Token là thiết bị Token key có đầu kết nối cổng USB. 
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- Phí thường niên Token key khách hàng sẽ đóng ngay cho Ngân hàng khi đăng ký, riêng 
mức phí của năm đầu tiên sẽ phụ thuộc vào thời điểm đăng ký, cụ thể như sau: 
• Khách hàng đăng ký trong khoảng thời gian quý I của năm: 120.000 VND 
• Khách hàng đăng ký trong khoảng thời gian quý II của năm: 90.000 VND 
• Khách hàng đăng ký trong khoảng thời gian quý III của năm: 60.000 VND 
• Khách hàng đăng ký trong khoảng thời gian quý IV của năm: 30.000 VND 
• Các năm tiếp theo ngân hàng sẽ tự động trích nợ từ tài khoản thanh toán của khách 

hàng vào ngày 01 tháng 01 hàng năm và chỉ dừng thu phí khi khách hàng làm thủ tục 
chấm dứt sử dụng dịch vụ. Trường hợp khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ, Ngân 
hàng sẽ không hoàn lại phí thường niên Token key cho khách hàng. 

- Trường hợp thiết bị Token key của khách hàng bị hỏng không phải nguyên nhân từ phía 
khách hàng, Ngân hàng sẽ cấp lại một thiết bị Token key mới cho khách hàng. 
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