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  I Bao thanh toán xuất khẩu   

H001 1 Phí bao thanh toán 
0,1% - 0,2%/Trị giá mỗi hóa đơn được xuất trình;            
Tối thiểu 20 USD; 
 Tối đa 200 USD, 

  
2 

Phí do Đại lý Bao thanh toán nhập 
khẩu thu (qua VCB):  

H002 2.1 
Thu nợ (không có bảo đảm rủi ro tín 
dụng bên nhập khẩu) 

Theo thông báo của Đại lý Bao thanh toán nhập 
khẩu 

H003 2.2 Bảo đảm rủi ro tín dụng bên nhập khẩu 
Theo thông báo của Đại lý Bao thanh toán nhập 
khẩu 

 
II Bao thanh toán nhập khẩu 

 

H004 1 
Thu nợ (không có bảo đảm rủi ro tín 
dụng bên nhập khẩu) (VCB thu từ Đại 
lý Bao thanh toán xuất khẩu) 

0,2%-0,5%/ trị giá mỗi hóa đơn được chuyển 
nhượng 

H005 2 
Bảo đảm rủi ro tín dụng bên nhập khẩu 
(VCB thu từ Đại lý Bao thanh toán xuất 
khẩu) 

0,5%-1,5% trị giá  mỗi hóa đơn được đảm bảo rủi ro 
tín dụng 

 
III Bao thanh toán trong nước 

 

H006 1 Xử lý hóa đơn 200.000 VND/01 hóa đơn 

H007 2 Bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua Như phí phát hành bảo lãnh 



 

 

Ghi chú:  

 Biểu phí  trên áp dụng đối với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp. 

 Các mức phí quy định trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) (trừ những trường hợp được 
quy định cụ thể). VCB sẽ tính thuế VAT đối với các khoản mục phí thuộc đối tượng chịu thuế VAT 
theo qui định pháp luật hiện hành. 

 Phí được tính bằng VND hoặc ngoại tệ tương đương theo tỷ giá do VCB công bố tại thời điểm thu 
phí. 

 Các giao dịch liên quan đến việc sử dụng ngoại tệ tuân thủ theo quy định quản lý ngoại hối hiện 
hành của nhà nước.  

  Các chi phí thực tế khác như thuế, phí của ngân hàng khác tham gia vào dịch vụ, bưu phí, điện phí 
(Swift, Telex,Fax…) sẽ được thu thêm theo thực chi hoặc theo quy định tại Biểu phí, trừ trường hợp 
có quy định khác. 

 Trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ giao dịch hoặc giao dịch không được thực hiện vì sai sót, 
sự cố không phải do lỗi của VCB gây ra, VCB không hoàn lại phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu. 

 Biểu phí này được thay đổi mà không cần có sự báo trước của ngân hàng trừ khi ngân hàng và 
khách hàng có thoả thuận khác.  

 Các nội dung khác được quy định theo hướng dẫn  của VCB trong từng thời kỳ. 

 


