PHỤ LỤC 1: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/
APPENDIX 1: ACCOUNT SERVICES FEE APPLICABLE FOR INDIVIDUAL CUSTOMERS
(Ban hành kèm theo QĐ số ……/…….. /QĐ-TCB)
(Issued together with Decision No. ....../........ /QD-TCB)
Mã hiệu/ Code: BPCN - PL1

Ngày hiệu lực/ Effective date:

/

/2022

Lần ban hành/sửa đổi/ Issued/ modified time:

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN VÀ NGÂN HÀNG CÁ NHÂN/ ACCOUNT SERVICES AND PERSONAL BANKING FEE
Cách thức quy đổi ngoại tệ trên biểu phí/ How to convert foreign currency on fee schedule: 1 USD = 1 EUR = 120 JPY = 2 AUD = 1 GPB
STT
Dịch vụ/ Services
Code
Khách hàng VIP/
KH thường/ Non-VIP customer
Tối thiểu/

VIP customer
Mức phí/ Charges
I

Code

1
1.1
1.1.1

CN11100

1.1.3

CN19103

1.3
1.3.1

CN11121

1.3.2

CN11123

1.3.3

CN11122

1.3.4

CN11123

GIAO DỊCH TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH
TOÁN CÁ NHÂN/ PERSONAL DEPOSIT
ACCOUNT TRANSACTIONS
Mở và quản lý tài khoản/ Open and manage an
account
Mở tài khoản/ Opent an account
Số dư tối thiểu (phong tỏa khi mở mới tài khoản)/
Minimum balance (blocked when opening a new
account)
Phí mở ID theo yêu cầu của KH/ ID opening fee at
customer's request
Phí quản lý tài khoản/ Account management fee
Tài khoản tiền gửi thanh toán VND (Miễn phí khi số dư
trung bình trong tháng của TK từ 2 triệu VND trở lên)/
VND current account (free of charge when the average
monthly balance of the account is 2 million VND or
more)
Tài khoản tiền gửi thanh toán VND không hoạt động > 6
tháng ****/ VND current account inactive > 6 month
****
Tài khoản ngoại tệ (Miễn phí khi số dư trung bình trong
tháng của tài khoản từ 100
USD/100EUR/12,000JPY/200 AUD)/ Foreign currency
account (free when average monthly balance of account
is from 100 USD/100EUR/12,000JPY/200 AUD)

Minimum
Mức phí/ Charges

50,000VND

1,000,000VND

Do not apply

Miễn phí/ Free

9,900 VND/tháng/month

Miễn phí/ Free

50,000VND/ tháng/ month

Miễn phí/ Free

0.99 USD/tháng/ month

Tài khoản ngoại tệ không hoạt động > 6 tháng/ Foreign
current account inactive ? 6 months
Tài khoản F@st Savings/ F@st Savings account
Phí quản lý gói tài khoản/ Account package
management fee
Gói tài khoản Chuẩn (Không trả lương)/ Standard
account package ( non-payroll)

Miễn phí/ Free

1.99 USD/tháng/ month

Miễn phí/ Free

9.900 VND/ tháng (Miễn phí khi số dư trung bình
trong tháng của tài khoản từ 2 triệu VNĐ trở lên)/
9.900 VND/ month (Free when the average
monthly balance of the account is 2 million VND
or more)

CN32206

Gói tài khoản Chuẩn (Trả lương)/ Standard account
package ( payroll)

Miễn phí/ Free

9.900 VND/ tháng (Miễn phí khi số dư trung bình
trong tháng của tài khoản từ 2 triệu VNĐ trở lên)/
9,900 VND/month (Free when the average monthly
balance of the account is 2 million VND or more)

CN32202

Gói tài khoản Vàng (Không trả lương)/ Golden account
package ( non-payroll)

Miễn phí/ Free

14,900 VND/ tháng (Miễn phí khi số dư trung bình
trong tháng của tài khoản từ 2 triệu VNĐ trở lên)/
14,900 VND/month (Free when the average
monthly balance of the account is 2 million VND
or more)

CN32207

Gói tài khoản Vàng (Trả lương)/ Golden account
package ( payroll)

Miễn phí/ Free

14,900 VND/ tháng (Miễn phí khi số dư trung bình
trong tháng của tài khoản từ 2 triệu VNĐ trở lên)/
14,900 VND/month (Free when the average
monthly balance of the account is 2 million VND
or more)

CN32204

Gói tài khoản Bạch kim (Không trả lương)/ Platinum
account package ( non-payroll)

Miễn phí/ Free

29,900 VND/ tháng (Miễn phí khi số dư trung bình
trong tháng của tài khoản từ 10 triệu VNĐ trở lên)/
29,900 VND/month (Free when average monthly
account balance is 10 million VND or more)

CN32208

Gói tài khoản Bạch kim (Trả lương)/ Platinum account
package ( payroll)

Miễn phí/ Free

29,900 VND/ tháng (Miễn phí khi số dư trung bình
trong tháng của tài khoản từ 10 triệu VNĐ trở lên)/
29,900 VND/month (Free when average monthly
account balance is 10 million VND or more)

CN20201
1.4
CN32201

Free

Tối đa/
Maximum

CN32205

1.5
1.5.1

CN11136

1.6.1

CN11145

1.7

CN31113

2

39,900 VND/ tháng (Miễn phí khi số dư trung bình
trong tháng của tài khoản từ 10 triệu VNĐ trở lên)/
39,900 VND/month (Free when average monthly
account balance is 10 million VND or more)

Khách hàng đăng ký sổ phụ 1 lần/tháng; theo yêu cầu
đột xuất (sổ phụ hàng ngày/tháng trước…)/ Customers
register for sub-book once/month; on unexpected
request (sub-book of daily/previous month...)

Miễn phí/ Free

10,000VND/1USD/tháng + phí chuyển phát nhanh
(nếu KH có nhu cầu theo địa chỉ KH cung cấp)/
10,000VND/1USD/month + express fee (if
customer needs according to the address provided
by customer)

Phí xác nhận số dư tài khoản thanh toán/ Payment
account balance confirmation fee
Song ngữ(Tiếng Anh+Tiếng Việt)/Bilingual
(Vietnamese+English)

Miễn phí/ Free

50,000 VND/bản đầu tiên/ first copy
10,000VND/mỗi bản tiếp theo/ every subsequent
copy
100,000VND/tháng (Thu khi số dư trung bình tối
thiểu < 100K/ tháng)/ 100,000VND/month (Charge
when the minimum average balance is less than
100K/month)

Phí duy trì tài khoản F@st Easy/ F@st Easy account
maintenance fee

Giao dịch tiền mặt tại quầy/ Cash transactions at the
counter
Nộp tiền mặt vào tài khoản VND/ Cash deposit into
VND account

2.1

CN11201

2.1.2

CN11206

2.2

CN11211

2.3

Cùng tỉnh / TP nơi mở tài khoản/ Same province/city
where the account is opened
Tiền VND loại tờ từ 20,000 VNĐ trở lên/ VND cash
from 20,000 VND or more
Tiền VND loại tờ từ 10,000 VNĐ trở xuống (Thu trên
số lượng tiền nộp vào)/ VND cash from 10,000 VND or
less (Charge on the amount of money deposited)

Khác tỉnh/ TP nơi mở tài khoản/ Different
province/city where the account is opened
Nộp tiền vào tài khoản VND bằng Séc chuyển khoản/
Deposit money into VND account by check transfer
Nộp tiền mặt vào tài khoản Ngoại tệ/ Deposit cash
into foreign currency account

2.3.1

Miễn phí khi nộp tiền thanh toán nợ thẻ tín dụng
và các khoản vay tại Techcombank; tham gia gửi
tiết kiệm online/tại quầy/ Free payment for credit
card and loan payments at Techcombank; Join
savings online/at the counter

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

0.03% giá trị giao dịch ( áp dụng khi KH nộp từ
100 tờ trở lên các loại tiền có mệnh giá từ
10,000VND trở xuống)/ 0.03% of transaction value
(applicable when customers deposit 100 or more
bills with value of 10,000VND or less)
0.03% giá trị giao dịch/ 0.03% of transaction value

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

20,000VND

1,000,000VND

20,000VND

1,000,000VND

Chỉ áp dụng đối với những khách hàng được phép nộp tiền mặt ngoại tệ vào
tài khoản/ Only applicable to customers who are allowed to deposit cash in
foreign currencies into their accounts
Miễn phí/ Free

0.15%

2USD

500 USD

CN11216

USD
Mệnh giá từ 50USD trở lên/ Cash from from 50 USD or
more
Mệnh giá dưới 50USD/ Cash under 50 USD

Miễn phí/ Free

0.25%

2USD

500 USD

CN11217
CN11218

EUR
Các ngoại tệ khác/ Other foreign currencies

Miễn phí/ Free
Miễn phí/ Free

0.40%
0.40%

2EUR
2USD

500EUR
500 USD

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

0.03%

20,000VND

1,000,000VND

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free
Miễn phí/ Free

0.20%
0.40% (Ngoại tệ mặt phát cho KH phụ thuộc vào
nguồn ngoài tệ có tại CN)/ 0.40% (Foreign
currency to be distributed to customers depends on
the source of foreign currency available at the
branch)

2USD

500USD

CN11215

2.3.2
2.3.3

Miễn phí/ Free

Phí cung cấp sao kê Tài khoản/ Account statement fee

1.6

2.1.1

Gói tài khoản Kinh doanh (Không trả lương)/ Business
account package ( non-payroll)

2.4
2.4.1

CN11225

2.4.2

CN11227

2.5
2.5.1

CN11231

2.5.2
a.
b.

CN11232

Rút tiền mặt từ tài khoản VND/ Cash withdrawal
from VND account
Rút cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản/ Withdraw in the
same province/city where the account is opened
Rút khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản/ Withdraw in a
different province/city where the account is opened
Rút tiền từ tài khoản ngoại tệ/ Withdraw money from
a foreign currency account
Lấy tiền mặt hoặc ngân phiếu VND (áp dụng tỷ giá mua
chuyển khoản ngoại tệ công bố tại thời điểm giao dịch
của Techcombank)/ Cash or VND check (for foreign
currency transfer purchase rate announced at the time of
transaction of Techcombank)
Rút tiền ngoại tệ/ Withdraw foreign currency
USD
Các ngoại tệ khác/ Other foreign currencies

2.6

CN11242

II
1
1.1
1.2

CN12101
CN12102

1.3
1.4

CN12103
CN12104

2
2.1

CN12201

2.2

CN12202

2.3

CN12203

2.4

CN12204

IV
1
2
2.1
2.1.2

CN14202

2.1.3

CN14203

2.2
2.2.1

CN14205

2.2.3

CN14207

2.2.4

CN14208

CN14101

Trường hợp khách hàng rút tiền mặt trong vòng 02
ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản/ In
case the customer withdraws cash within 02 working
days from the date of cash deposit into the account
(02 ngày làm việc được hiểu theo ví dụ sau: Khách
hàng nộp tiền mặt vào thứ Bảy (19/04/2014), đến thứ
Hai (21/04/2014) khách hàng đến rút tiền mặt, trường
hợp này KH phải chịu phí. Nếu khách hàng rút tiền vào
thứ 3 (22/04/2014) trở đi, khách hàng không phải chịu
phí)
GIAO DỊCH SÉC/ CHECK TRANSACTION
Séc trong nước/ Domestic check
Phí phát hành sổ Séc/ Check book issuance fee
Phí xử lý Séc không đủ khả năng thanh toán/
Insolvency Check Processing Fee
Bảo chi Séc/ Check security
Thu hộ Séc do ngân hàng trong nước phát hành/
Collecting checks issued by domestic banks
Séc thương mại quốc tế (TMQT)/ International
commercial check (international trade)
Phí nhận và xử lý nhờ thu séc TMQT/ International
commercial check collection and processing fees
Phí thanh toán kết quả nhờ thu Séc TMQT/ Fees for
payment of results by collection of international
commercial checks
Phí hủy Séc TMQT/ Cancellation fee for
international commercial checks
Phí tra soát Séc TMQT/ Fees for checking
international commercial checks
DỊCH VỤ NGÂN QUỸ/ FINANCIAL SERVICES
Kiểm định ngoại tệ/ Foreign currency inspection
Đổi tiền/ Money change
Đổi tiền VND/ VND money change
Đổi tiền có mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn hơn và
ngược lại/ Exchange small denomination money for
larger denomination and vice versa
Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông/ Currency
exchange is not qualified for circulation
Đổi tiền mặt ngoại tệ/ Currency exchange
Lấy Đồng Việt Nam (áp dụng tỷ giá mua tiền mặt ngoại
tệ công bố tại thời điểm giao dịch của Techcombank)/
Get Vietnam Dong (apply the foreign currency cash
buying rate announced at the time of transaction by
Techcombank)
Đổi tiền mặt ngoại tệ giá trị nhỏ lấy giá trị lớn và ngược
lại/ Exchange small value foreign currency cash for
large value and vice versa
Đổi ngoại tệ không đủ điều kiện lưu thông lấy ngoại tệ
cùng loại/ Exchange foreign currency that is not eligible
for circulation for foreign currency of the same type

3
3.1

Phí kiểm đếm tiền/ Money tally fee
Phí kiểm đếm tiền USD/ USD money tally fee

3.2

Phí kiểm đếm tiền VND (áp dụng khi thực hiện dịch vụ
kiểm đếm hộ khách hàng)/ VND money tally fee
(applied when performing counting service for
customers)
Kiểm đếm tại trụ sở Techcombank/ Tally at
Techcombank's headquarters
Tiền VND loại tờ từ 20.000VND trở lên/ VND bills
from VND 20,000 or more

3.2.1
a

CN14305

b

CN14307

5

Tiền VND loại tờ từ 10.000VND trở xuống/ VND bills
from 10,000VND or less
Thu tiền tại trụ sở khách hàng/ Cash collection at
customer headquarters
Trong nội thành, bán kính không quá 10km (các trường
hợp đặc biệt miễn thu phí do TGĐ quyết định)/ Within
the inner city, the radius is no more than 10km (special
cases of toll exemption are decided by the CEO)

Miễn phí/ Free

Thu phí: 0.05%* số tiền rút (không phụ thuộc vào
mệnh giá tiền)/ Fee: 0.05%* of withdrawal amount
(regardless of face value)

20,000VND

20,000VND/quyển/ book
50,000VND/tờ/ copy
10,000VND/tờ/ copy
10,000VND/tờ/ copy

0.2%/trị giá séc/ check value

5USD

5 USD

Thực tế phát sinh/ base on reality

5 USD

Thực tế phát sinh/ base on reality

5 USD

0.2USD/tờ/ paper

0.05%

5,000VND

Miễn phí/ Free

Miễn phí/ Free

2%

2USD

0.20%

4USD

Thu theo Quyết định, Thông báo của Treasury Hội sở Techcombank từng
thời kỳ/ Charge according to Decision, Notice of Treasury of Techcombank
Headquarters from time to time

0.03%*giá trị kiểm đếm/ 0.03%*counted value

0.05%*giá trị kiểm đếm/ 0.05%*counted value

-

CN14601

0.08%

-

CN14602

Bán kính xa hơn 10km (các trường hợp đặc biệt miễn
thu phí do TGĐ quyết định)/ More than 10km radius
(special cases of toll exemption are decided by the CEO)

Thu theo thỏa thuận/ Charge by agreement

-

CN14603

Phụ phí thu thêm ngoài giờ làm việc/ Extra charge out of
working hours

0.05%

20,000VND
(theo tổng giá
trị kiểm đếm)/
20,000VND
(according to
the total tally
value)

300,000VND

200,000VND

V
1

CN16101

2
2.1

CN16201

2.2
2.3

CN16202
CN16203

2.6

CN16206

DỊCH VỤ KHÁC/ OTHER SERVICES
Cấp, đổi giấy phép mang ngoại tệ (Cấp giấy phép cho
cá nhân được ủy nhiệm mang ngoại tệ ra nước ngoài từ
nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua của Ngân hàng)/
Granting and exchanging foreign currency licenses
(Issuing licenses to authorized individuals to bring
foreign currencies abroad from foreign currency sources
they own or buy from the Bank)
Dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng/ Other
services at customer's request
Xác nhận theo yêu cầu của khách hàng/ Confirmation
at customer's request
Phí xác nhận tỷ giá/ Exchange rate confirmation
Phí sao y bản chính chứng từ/ Fee for copies of
original documents
Dịch vụ khác theo yêu cầu khách hàng/ Other
services at customer's request

10USD

50,000VND/lượt/ time
3,000VND/lượt/ time
3,000VND/trang/ time
Thoả thuận/ Agreement

Ghi chú: / Note
Overall
content

Nội dung/ Content
Các loại phí chưa bao gồm thuế VAT 10%. Khi thu phí, khách hàng phải thanh toán thêm 10% VAT./ Fees not include 10% VAT tax. When collecting fees, customers
must pay an additional 10% VAT
Các tờ trình/thỏa thuận/hợp đồng với khách hàng về miễn giảm phí vẫn tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt đến hết thời hạn được nêu cụ thể trong tờ
trình/thỏa thuận/ The submissions/agreements/contracts with customers on fee exemption and reduction will continue to comply with the approved content until the
expiration of the time limit specified in the report/agreement.

Tài khoản
thanh toán/
Current
account
Gói tài
khoản/
Account
package

**** Phí dịch vụ được Free khi khách hàng sử dụng lại tài khoản bao gồm: phí quản lý tài khoản, phí quản lý tài khoản không hoạt động > 6 tháng, phí thường niên thẻ
thanh toán, phí dịch vụ Homebanking./ Service fees are free when customers use their accounts again, including: account management fees, account management fees
that are inactive for > 6 months, payment card annual fees, and Homebanking service fees.
- Các ưu đãi khác cho Khách hàng sử dụng gói Tài khoản/ Other incentives for Customers using the Account package
+ Miễn phí phát hành thẻ mặc định đi kèm gói khi khách hàng đăng ký sử dụng gói Tài Khoản/ Free issuance of default card included with the package when
customers register to use the Account package
+ Giảm 20% phí thường niên thẻ phát hành theo gói tất cả các năm trong thời hạn hiệu lực thẻ/ 20% discount on the annual fee for cards issued in packs all years
during the card's validity period
+ Các loại phí dịch vụ Homebanking & Internet Banking, Mobile Banking tham chiếu tại phụ lục số 04 – Biểu phí Dịch Vụ Ngân hàng điện tử và Chuyển tiền áp dụng
cho KHCN/ Fees for Homebanking & Internet Banking and Mobile Banking services are referred to in Appendix 04 – Fee Schedule for E-Banking and Money Transfer
Services applied for individual customers.
- Các trường hợp miễn giảm phí khác không nằm trong quy định tại biểu phí này dành cho Khách hàng nhận lương qua Tài khoản tuân theo chính sách chi lương của
Techcombank từng thời kỳ/ Other cases of fee exemption and reduction not specified in this fee schedule for Customers receiving salary through the Account are
subject to Techcombank's salary policy from time to time.

Lưu ý/ Note - Tất cả các phí không được liệt kê trong biểu phí sẽ được hiểu là Free (ví dụ: Phí mở tài khoản tiền gửi thanh toán, Phí đăng ký gói tài khoản, Phí Nâng/Giảm cấp gói,
Phí sao kê tài khoản qua Internetbanking, Phí rút tiền từ tài khoản số tiền nhận từ dịch vụ Western Union trực tuyến...)/ All fees not listed in the fee schedule will be
understood as Free (for example: Fee for opening a checking account, Registration fee for an account plan, Fee for upgrading/Decrementing a package, Account
statement fee via Internetbanking , Fee for withdrawing money from account received from Western Union online service...)
- Các loại phí KHÔNG được quy định tại mục KH VIP thì được áp dụng biểu phí cho Khách hàng thường/ Fees that are NOT specified in the VIP customer section are
applied to the normal customer fee schedule.
Chính sách ưu đãi dành cho các công ty sử dụng dịch vụ trả lương của Techcombank/ Preferential policies for companies using Techcombank's payroll service
Đơn vị Hành chính sự nghiệp hoặc Đơn vị không phải Hành chính sự nghiệp nhưng có trên
Các đơn vị còn lại/ Others
1000 cán bộ nhân viên trở lên/ Non-business administrative units or non-business units with
more than 1000 employees
Miễn phí chi lương 2 năm đầu/ Free paying salary for the first 2 years
Miễn phí chi lương 1 năm đầu/ Free paying salary for the first year
Miễn phí quản lý gói tài khoản 2 năm đầu/ Free account management for the first 2 years.

Miễn phí quản lý gói tài khoản 1 năm đầu/ Free account management for the first
year.

Miễn phí thường niên thẻ đi kèm gói 2 năm đầu./ Free annual card included with package for
the first 2 years.

Miễn phí thường niên thẻ đi kèm gói 1 năm đầu/ Free annual card included with
package for the first year.

(Từ năm thứ 3 thu theo biểu phí hiện hành)/ From the 3rd year, according to the current fee
schedule

(Từ năm thứ 2 thu theo biểu phí hiện hành)/ From the 2nd year, according to the
current fee schedule

