BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÍN DỤNG
TÍN DỤNG
MỨC PHÍ

MÃ
PHÍ

STT

L001

1

Phí cấp hạn mức tín dụng dự
phòng

2

Phí thu xếp

0,1% --> 1,0% /tổng số tiền thu xếp
0,5% --> 1,0% /tổng số tiền thu xếp

DỊCH VỤ

L002

2.1

Phí cố định trả cho Bên cho vay/
Ngân hàng đầu mối

L003

2.2

Phí định kỳ trả cho Bên cho vay/
Ngân hàng đầu mối/ Phí quản lý
khoản vay đồng tài trợ
Phí trả nợ trước hạn

3
L004

3.1

L005

3.2

L006

4

Trả trước đối với khoản vay ngắn
hạn
Trả trước đối với khoản vay trung
dài hạn
Các nội dung khác không quy
định tại mục này

TK NGOẠI TỆ

TK VND

0,05% --> 0,6%/năm/ Số tiền chưa rút và hoặc /số tiền
rút vượt trong kỳ theo kế hoạch rút vốn (quý/bán niên)

0,05% --> 0,1% năm/ số dư nợ gốc của mỗi khoản vay

Miễn phí
0,3% -->1%/số tiền trả nợ trước hạn
Thực hiện theo các mục tương ứng theo quy định tại
Biểu phí hoặc theo quy định văn bản tín dụng có liên
quan

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.
- Chủ tài khoản được hiểu bao gồm chủ tài khoản và những người được chủ tài khoản ủy quyền
thực hiện giao dịch theo danh sách hạn chế có đăng ký trước với VCB.
- VCB không thu phí các khoản thanh toán trực tiếp giữa khách hàng với VCB đối với các khoản
trả nợ vay, trả lãi, trả phí dịch vụ, trả tiền mua giấy tờ in hoặc các phương tiện thanh toán ngoại
trừ séc.
- 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.

