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BIỂU PHÍ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
ST
T
1

CN20101 Gửi tiết kiệm

Miễn phí

2

CN20201 Phí quản lý tài khoản tiết kiệm F@st Savings

Miễn phí

3

Rút tiết kiệm trước hạn trong kỳ gửi đầu tiên bằng
tiền/vàng mặt
Rút cùng tỉnh/TP nơi gửi
CN20301 Tiền VND
Ngoại tệ
CN20301 Gửi tiết kiệm bằng tiền mặt

3.1

Code

Dịch vụ

Mức phí

Miễn phí

Rút khác tỉnh/TP nơi gửi
CN20302 Tiền VND

0,03%

-

CN20303 Ngoại tệ

0,15%

-

CN20304 Vàng

20.000 VND/lượng

Rút tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn

5

Phí kiểm đếm thu thêm nếu rút tiền/vàng mặt trong vòng
2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền/vàng mặt

Loại phí

Miễn phí

0,15%

4

Tối đa

B

CN20303 Gửi tiết kiệm bằng chuyển khoản từ tài khoản thanh toán
3.2
-

Tối thiểu

2USD/2EUR/200JPY/
2AUD/ 2GBP/2SGD
20.000 VND
2USD/2EUR/200JPY/
2AUD/ 2GBP/2SGD
20.000 VND

1.000.000 VND

1.000.000 VND

Thu theo biểu phí Rút tiền mặt từ tài khoản VND mục I-2.4 và Rút tiền mặt từ tài khoản
ngoại tệ mục I-2.5
A

-

CN20501 Tiền VND

0,03%

-

CN20502 Ngoại tệ

0,15%

-

20.000 VND/lượng

6
6.1

CN20503 Vàng
Phí khác
CN20601 Chuyển quyền sở hữu

6.2

CN20602 Phong tỏa để vay vốn tại ngân hàng khác

0.1% giá trị phong tỏa

6.3

CN20603 Thông báo mất Sổ tiết kiệm/Giấy tờ có giá kiêm cấp mới.

50.000 VND/Sổ

A

6.4

CN20604

50.000 VND/Sổ

B

6.5

Lập giấy ủy quyền tại Techcombank để rút Sổ tiết kiệm/Tài
khoản tiết kiệm/Giấy tờ có giá
Xác nhận số dư Sổ tiết kiệm/Tài khoản tiết kiệm/Giấy tờ có
giá

-

CN20605 Bằng Tiếng Việt

-

CN20606 Bằng Tiếng Anh

20.000 VND
2USD/2EUR/200JPY/
2AUD/ 2GBP/2SGD
20.000 VND

1.000.000 VND

200.000 VND/lần

1.000.000 VND/lần

1.000.000 VND

50.000 VND/Sổ

A

50.000 VND/bản đầu tiên
10.000 VND/mỗi bản tiếp
theo
100.000 VND/bản đầu tiên
20.000 VND/mỗi bản tiếp
theo
20.000 VND

6.7

CN20608

Phí rút trước hạn Tài khoản Tích lũy Tài Tâm/Tài Hiền có
kết hợp bảo hiểm (Phí thu tự động)

0.25% số tiền tích lũy mục
tiêu

6.8

CN20609

Phí cấp mới sổ tiết kiệm ngoài trường hợp quy định trong
mục 6.3

50.000 VND/Sổ

6.9 CN20610

Phí rút trước hạn Tài khoản Superkid có kết hợp bảo hiểm

Phí rút trước hạn = mức
quyền lợi BH x số ngày còn
lại cần duy trì đến hạn/360 x
0.5%

Ghi chú:
-

Các giao dịch thuộc phạm vi quy định của biểu phí này là giao dịch tiền gửi theo hình thức Sổ tiết kiệm, Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và Giấy tờ có giá.
Các loại phí trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Khi thu phí, khách hàng phải thanh toán thêm 10% VAT.
Với các khoản tiền gửi mở qua kênh ngân hàng điện tử (ATM, F@stbanking): tỉnh/TP nơi gửi được xác định là tỉnh/TP nơi mở tài khoản thanh toán
Miễn phí cho phần tiền/vàng gửi lại Techcombank trong các giao dịch rút tiền/vàng nêu trên.

