Mã hiệu/Code : BPCN - PL2

Ngày hiệu lực/Value date : / / 2022

PHỤ LỤC 2: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TIỀN GỬI ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
APPENDIX 2: DEPOSIT SERVICE FEE FOR PERSONAL CUSTOMERS
(Ban hành kèm theo QĐ số
/ 2022 /QĐ-TCB)
(Issued togother with Decision No.
/2022/QD-TCB
Lần ban hành/sửa đổi/Issue/Adjust Time :

BIỂU PHÍ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM/SAVING DEPOSIT FEE SCHEDULE

STT/No.

Dịch vụ/Service

Code

Khách hàng
KH thường/
VIP/VIP customer Normal customer
Mức phí/
Fee

Nộp tiền mặt có mệnh giá nhỏ hơn 50 đơn vị tiền tệ từ 20 tờ trở lên hoặc
CN20306 nộp USD cũ, bẩn, rách, nát/Deposit with a denomination less than 50
currency units from 20 bills and more or old, dirty, torn, crushed USD

Rút cùng tỉnh/TP nơi gửi/Withdraw in the same province/city where the
deposit is made
Rút tiền VND/Withdraw VND during the 1st term

2.1
2.1.1

2.2.1
2.2.2

0.20%

Rút tiền ngoại tệ trong vòng 28 ngày kể từ ngày gửi/Withdraw foreign
CN20330
currency in the first 28 days since the deposit is made
Rút khác tỉnh/TP nơi gửi//Withdraw in a different province/city where
the deposit is made
Rút tiền VND trước hạn trong kỳ gửi đầu tiên/
CN20302
Prewithdraw VND in the first deposit term
CN20303

Rút tiền ngoại tệ trong vòng 28 ngày kể từ ngày gửi/Withdraw foreign
currency in the first 28 days since the deposit is made

Miễn phí/Free
0.20%

3USD/3EUR/
300JPY/3SGD/3AUD/3G
BP

0,03%

20.000 VND

0.30%

3USD/3EUR/
300JPY/3SGD/3AUD/3G
BP

3.1

Phí kiểm đếm thu thêm nếu rút tiền mặt trong vòng 2 ngày làm việc kể
từ ngày nộp tiền mặt/Additional fee if cash is withdraw within 2
working days from the date of cash deposit
CN20501 Tiền VND/VND currency

0,03%

3.2

CN20502 Ngoại tệ/Foreign currency

0.15%

4
4.1

Phí khác/Other fees
CN20601 Chuyển quyền sở hữu/Transfer ownership

4.2

Phong tỏa để vay vốn tại ngân hàng khác/Blockade to borrow at other
CN20602
banks

4.3

CN20603

Thông báo mất Sổ tiết kiệm/Giấy tờ có giá kiêm cấp mới./
Passbook/Valuable papers lost notice cum new issuance request.

Miễn phí/Free

50.000 VND/Sổ
50.000 VND/book

4.4

CN20604

Lập giấy ủy quyền tại Techcombank để thực hiện giao dịch đối với Sổ tiết
kiệm/Tài khoản tiết kiệm/Giấy tờ có giá/
Making trancsaction authorization letter at Techcombank for
Savings/Term Deposit/Valuable papers

Miễn phí/Free

50.000 VND/Sổ
50.000 VND/book

3

3USD/3EUR/
300JPY/3SGD/3AUD/3G
BP

Rút tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm/ tiền gửi có kỳ hạn/ Withdraw cash
from the Savings Account/Term-Deposit Account

2

2.2

Tối đa/Max

Nộp tiền mặt bằng ngoại tệ để gửi tiết kiệm/ tiền gửi có kỳ hạn/Deposit
with foreign currency to open Savings/ Deposits

1

2.1.2

Tối thiểu/Min

Mức phí/
Fee

Miễn phí/Free
Miễn phí/Free

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

50.000 VND/Sổ
0.1% giá trị phong
200.000 VND/lần
tỏa
0.1% blockade 200.000 VND/time
value

4.5

Xác nhận số dư Sổ tiết kiệm/Tài khoản tiết kiệm/Giấy tờ có giá/
CN20605 Confirmation of balance/ownership of Savings/Term Deposit/Valuable
papers

Miễn phí/Free

50.000 VND/bản
đầu tiên
10.000 VND/mỗi
bản tiếp theo
50.000 VND/first
copy
10.000VND/each
followings copy

4.6

Phí rút trước hạn Tài khoản Tích lũy Tài Tâm/Tài Hiền có kết hợp bảo
CN20608 hiểm (Phí thu tự động)/Prewithdraw Tai Tam/Tai Hien accumulated term
deposit with insurance (Automatically collected fee)

Miễn phí/Free

0.25% số tiền tích
lũy mục tiêu
20.000 VND
0.25% targeted
savings value

4.7

CN20609

Miễn phí/Free

50.000 VND/Sổ
50.000 VND/book

Phí cấp mới sổ tiết kiệm ngoài trường hợp quy định trong mục 3.3/
New passbook issuance fee other than the case specified in section 3.3

1.000.000 VND

1.000.000 VND

1.000.000 VND/lần
1.000.000/time

Ghi chú/Note:
- 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./
Transactions within the scope of this fee schedule are deposit transactions of Savings, Term Deposit and Valuable papers.
- Các loại phí trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Khi thu phí, khách hàng phải thanh toán thêm 10% VAT./
All fees above are not included VAT 10%. When collecting, customes have to pay extra 10%VAT.
- Với các khoản tiền gửi mở qua kênh ngân hàng điện tử (ATM, FMB, FIB ): tỉnh/TP nơi gửi được xác định là tỉnh/TP nơi mở tài khoản thanh toán dùng để gửi tiền./
For deposit opened via digital channels (ATM, FMB, FIB): province/city making deposit are determined as the province/city where the current account is opened.
- Tất cả các phí không được liệt kê trong biểu phí sẽ được hiểu là Miễn phí.
All fees that are not listed in the schedule will be construed as free.

