BIỂU PHÍ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ
(chưa bao gồm
VAT)

A

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

I

CÁC LOẠI PHÍ CHUNG

1

Mở tài khoản

Miễn phí

2

Số dư tối thiểu tài khoản tiền gửi thanh
toán thông thường

50.000VND, 5 đơn vị
ngoại tệ

3

Phí duy trì tài khoản tiền gửi thanh
toán (1)

11.000VND/tháng

4

Phí liên quan đến thấu chi tài khoản

4.1

Phí thiết lập hạn mức thấu chi

4.2
4.3

4.4

TỐI THIỂU

- Thấu chi có/không có tài sản đảm bảo

0,1%/hạn mức cấp

- Thấu chi đảm bảo bằng thẻ tiết kiệm

Miễn phí

Phí quản lý tài khoản thanh toán có gắn
kết hạn mức thấu chi (2)

0,07%/tháng

100.000VND/lần

- Thấu chi có/không có tài sản đảm bảo

0.5%/hạn mức cấp

200.000VND

- Thấu chi đảm bảo bằng thẻ tiết kiệm

Miễn phí

TỐI ĐA

100.000VND

Đóng/thanh lý hạn mức thấu chi trước hạn (3)

Phí tái cấp/gia hạn hạn mức thấu chi
- Thấu chi có/không có tài sản đảm bảo

0,1%/hạn mức cấp

- Thấu chi đảm bảo bằng thẻ tiết kiệm

Miễn phí

5

Đóng tài khoản trong vòng 06 tháng kể
từ ngày mở tài khoản (4)

50.000VND, 5 đơn vị
ngoại tệ

6

Chuyển nhượng/thủ tục thừa kế TK
TGTT

50.000VND/tài khoản

7

L giấy ủy quyền giao d ch TK TGTT
tại HDBank

50.000VND/tài khoản

II

GIAO DỊCH TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN VND

1

Nộ tiền vào tài khoản

1.1

Bằng tiền mặt (1)
- Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản

Miễn phí

- Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

0,03%

1.2

Bằng chuyển khoản

1.2.1

Ủy nhiệm chi, báo có, lệnh chuyển tiền

1.2.2

Ủy nhiệm thu

Miễn phí

- Trong hệ thống
 Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản

Miễn phí

 Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

10.000VND/món

- Ngoài hệ thống
 Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản

20.000VND/món

 Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

30.000VND/món

100.000VND

10.000VND

1.000.000VND

2

Rút tiền từ tài khoản (2)

2.1

Rút tiền mặt trong hệ thống HDBank

2.2

2.3

2.4

- Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản

Miễn phí

- Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

0,03%

Chuyển khoản trong hệ thống HDBank từ tài khoản-tài khoản
- Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản

2.000VND/món

- Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

0,01%

10.000VND

1.000.000VND

10.000VND

200.000VND

(3)

Chuyển khoản trong hệ thống HDBank cho người nhận bằng CMND trong hệ thống (4)
- Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản

0,03%

20.000VND

- Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

0,04%

20.000VND

Chuyển khoản ngoài hệ thống HDBank hoặc cho người nhận bằng CMND ngoài hệ thống.
- Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản
 Chuyển tiền trước14h

0,02%

10.000VND

1.000.000VND

 Chuyển tiền sau 14h

0,03%

20.000VND

1.000.000VND

0,05%

20.000VND

1.000.000VND

3

- Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản
Chuyển khoản theo danh sách (không bao
gồm dịch vụ chi lương)
Phí kiểm đếm (5)

4

Tu chỉnh/ tra soát lệnh chuyển tiền

2.5

3.000VND/món + Phí chuyển tiền tương ứng
0,03%

- Cùng tỉnh/TP nơi chuyển

10.000VND/món

- Khác tỉnh/TP nơi chuyển tiền

20.000VND/món

15.000 VND

III

GIAO DỊCH TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN NGOẠI TỆ

1

Nộ tiền vào tài khoản

1.1

Bằng tiền mặt
oại
từ 1
USD/20EUR
- oại 50
D/50

D/1

R

đến

R trở lên

- Ngoại tệ khác
1.2

0,50%

2USD, 2EUR

0,20%

2USD, 2EUR

0,40%

4USD

Bằng chuyển khoản
- Từ trong nước

Miễn phí
Áp dụng theo Biểu phí dịch vụ dành cho Khách hàng doanh nghiệp do
Tổng Gíám đốc HDBank ban hành từng thời kỳ.

- Từ nước ngoài
2

Rút tiền từ tài khoản

2.1

Rút tiền mặt
- VND (quy đổi từ tài khoản ngoại tệ)

Miễn phí

- USD

0,30%

2USD

0,50%

3USD

- Ngoại tệ khác
2.2

20

1.000.000 VND

Chuyển khoản trong nước

(1)

- Trong hệ thống
 Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản

Miễn phí

 Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

0,01%

2USD/món,
2EUR/món

50USD/món,
50EUR/món

 Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản

0,01%

5USD, 5EUR

20USD, 20EUR

 Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

0,05%
5USD, 5EUR
50USD, 50EUR
Áp dụng theo Biểu phí dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp do
Tổng giám đốc HDBank ban hành từng thời kỳ.

- Ngoài hệ thống HDBank

2.3

Chuyển khoản ngoài nước

3

Tu chỉnh/ tra soát lệnh chuyển tiền

3.1

Đối với lệnh chuyển tiền trong nước

3.2

Đối với lệnh chuyển tiền nước ngoài

4

Các hí khác liên quan đến giao d ch tài
khoản bằng ngoại tệ

IV

GIAO DỊCH TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

1

Gửi tiết kiệm

1.1

Tiết kiệm VND

1.2

2

Tiết kiệm ngoại tệ lẻ
Tiết kiệm ngoại tệ loại 100
trước 08/10/2013
Rút tiết kiệm

3

Phí kiểm đếm (2)

3.1

Tiết kiệm VND

0,03%

15.000VND

3.2

Tiết kiệm ngoại tệ

0,2%

2 USD, 2 EUR

4

Chuyển nhượng/thủ tục thừa kế thẻ tiết
kiệm, chứng chỉ gửi vàng, GTCG khác
do HDBank phát hành

50.000VND/thẻ,
GTCG

5

L giấy ủy quyền tại NH để rút Sổ tiết
kiệm/Tài khoản tiết kiệm/Giấy tờ có giá

50.000VND/thẻ,
GTCG

6

Phí báo mất sổ tiết kiệm

50.000VND/thẻ,
GTCG

V

GIAO DỊCH TIỀN MẶT (1)

1

Nộ tiền mặt và chuyển cho người nh n nh n bằng CMND trong hệ thống

1.1

Cùng tỉnh/TP nơi chuyển tiền

0,04%

20.000VND

1.000.000 VND

1.2

Khác tỉnh/TP nơi chuyển tiền

0,05%

20.000VND

1.000.000 VND

2

Nộ tiền mặt và chuyển cho người nh n (nh n bằng CMND, nh n qua tài khoản) ngoài hệ thống

2.1

Cùng tỉnh/TP nơi chuyển tiền

0,05%

20.000VND

1.000.000VND

2.2

Khác tỉnh/TP nơi chuyển tiền

0,08%

20.000VND

1.000.000VND

3

Nh n tiền mặt VND

3.1

Từ ngày thứ 03 trở đi kể từ ngày báo Có

3.2

Dưới 03 ngày kể từ ngày báo Có
20.000VND

1.000.000VND

1.3

2USD/món
Áp dụng theo Biểu phí dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp do
Tổng Giám đốc HDBank ban hành từng thời kỳ.
Thỏa thuận

10USD

Miễn phí
D phát hành

5%/số tiền thực nộp

2USD/2EUR

3%/số tiền thực nộp

2USD/2EUR

Miễn phí
1.000.000VND

Miễn phí

- Trong hệ thống HDBank chuyển đến

Miễn phí

- Ngoài hệ thống HDBank chuyển đến

0,03%

4

Nh n ngoại tệ mặt

4.1

Trong hệ thống HDBank chuyển đến

Miễn phí

4.2

Ngoài hệ thống HDBank chuyển đến từ
trong nước đối với ngoại tệ
D

0,50%

3USD

4.3

Ngoài hệ thống HDBank chuyển đến từ
trong nước đối với ngoại tệ
D

0,60%

4USD

VI

GIAO DỊCH SÉC

1

Cung ứng séc trắng

20.000VND/quyển

2

Bảo chi séc

10.000VND/tờ

3

Phát hành séc quá số dư (thu từ người
ký phát)

55.000VND/tờ

4

Đình chỉ thanh toán séc

15.000VND/tờ

5

Thông báo mất séc

6

Thanh toán séc (thu người thụ hưởng)

6.1

éc chuyển khoản trong HDBank

6.2

éc lĩnh tiền mặt

55.000VND/lần
Miễn phí

- Cùng tỉnh/TP nơi mở TK

Miễn phí

- Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

0,03%

B
I

PHÍ DỊCH VỤ TÍN DỤNG
PHÍ TÍN DỤNG (không thu VAT)

1

Phí hạt trả nợ/thanh lý trước hạn (1)

1.1

Đối với khoản vay lãi suất tính theo dư nợ thực tế
 Trong n m đầu tiên
 Trong n m thứ 2
 Từ n m thứ 3 trở đi

3%/số tiền trả nợ trước
hạn
2%/số tiền trả nợ trước
hạn
1%/số tiền trả nợ trước
hạn
3%/số tiền trả trước
hạn

1.2

Đối với khoản vay lãi suất add-on

2

Phí hạn mức tín dụng dự hòng (2)

Theo thỏa thuận

3

Phí Cam kết rút vốn(3)

Theo thỏa thuận

II

PHÍ DỊCH VỤ BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

20.000VND

1.000.000VND

không quy định
500.000VND/lần trả
nợ trước hạn

không quy định
không quy định

0,2%/mức cấp tín
dụng, đảm bảo ≥
500.000 VND
0,2%/mức cấp tín
dụng, đảm bảo ≥
500.000 VND

không quy định
không quy định

Áp dụng biểu phí dịch vụ theo Biểu phí dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp do Tổng giám đốc HDBank ban hành từng thời
kỳ.

C
1
1.1

PHÍ DỊCH VỤ KHÁC
Xác nh n số dư tài khoản
Theo yêu cầu của kiểm toán

1.2

Theo yêu cầu của khách hàng

2

Xác nhận mang ngoại tệ ra nước
ngoài

3
3.1

Miễn phí
50.000VND/bản chính nếu theo mẫu HDBank.
100.000VND/bản nếu theo mẫu của KH.
5.000VND/bản chính tiếp theo.
100.000VND/bản

Kiểm đếm theo yêu cầu của Khách hàng
VND

100.000VND

0,2%

2 USD, 2EUR

3.2

D/

3.3

Vàng

2.000VND/miếng

4

Đổi VND không đủ lưu thông

Miễn phí

5

6

Đổi USD/EUR mặt
ấy loại có mệnh giá < 50
USD/EUR
ấy loại có mệnh giá ≥ 50
USD/EUR
Đổi vàng SJC

6.1

Vàng rách bao niêm phong

5.1
5.2

R (kiểm định thật giả)

0,03%

Miễn phí
2%

- Vàng JC loại 10 lượng

50.000VND/miếng

- Vàng JC loại 01 lượng trở xuống

10.000VND/miếng

2 USD, 2EUR

6.2
6.3
6.4

7

Vàng không đúng khuôn mẫu, qui
cách
ấy loại có mệnh giá lớn hơn

Bao cũ: 100.000VND/miếng.
Vàng móp, mép: 200.000VND/miếng.
Miễn phí

ấy loại có mệnh giá nhỏ hơn
- Vàng JC loại 5 chỉ

25.000VND/miếng

- Vàng JC loại 2 chỉ

15.000VND/miếng

- Vàng JC loại 1 chỉ

7.000VND/miếng

Giữ hộ vàng SJC

0,05%/lượng/tháng

20.000VND

(1)

8

Giữ hộ tài sản khác vàng SJC

8.1

Tiền, vàng, kim loại quý

0,05%/trị giá/tháng

200.000VND

8.2

Giấy tờ có giá

200.000VND

8.3

Tài sản khác

9

Chi hộ lương

10

Thu chi tại đ a điểm chỉ đ nh (2)

0,05%/trị giá/tháng
Theo từng trường hợp
cụ thể
Theo thỏa thuận
Theo từng hợp đồng cụ
thể

11

Sao lục chứng từ

11.1

Dưới 1 tháng

10.000VND/chứng từ

20.000VND

11.2

Từ 01 tháng đến 2 n m

50.000VND/chứng từ

11.3

Trên 2 n m

200.000VND
1.000VND/món
200.000VND

100.000VND/chứng từ
(3)

12

Sao kê theo yêu cầu khách hàng

12.1
12.2
13

Dưới 01 n m
Từ 01 n m trở lên
Fax chứng từ

10.000VND/bản
50.000VND/bản

13.1

Cùng tỉnh/TP nơi Fax đi

10.000VND/trang

13.2

Khác tỉnh/TP nơi Fax đi

20.000VND/trang

14

Phí d ch vụ xác minh năng lực tài chính du học/ du l ch (4)

14.1

Phí xác nhận số dư

Thỏa thuận

200.000VND/ lần xác
nhận

Thỏa thuận

- Đối với hồ sơ lẻ:
300.000VND/ tài sản.
- Đối với đối tác cam
kết
≥ 50 H /tháng:
110.000 VNĐ/tài sản.

14.2

Mượn hồ sơ tài sản TTK do
HDBank phát hành

15

Phí phong tỏa và xác nh n hong tỏa TTK/GTCG do HDBank hát hành để vay vốn tại ngân hàng khác

15.1

Xác nhận ngay khi nhận yêu cầu

0,3%/Giá trị phong tỏa

15.2

Xác nhận sau tối thiểu 30 ngày kể
từ ngày nhận yêu cầu

100.000VND/lần

16

Phí d ch vụ trung gian thanh toán
tiền mua bán/chuyển nhượng bất
động sản (chưa bao gồm hí thu
chi tại nhà (nếu có))

0,2%/Giá trị thanh toán

17

18

Phí làm thủ tục giải chấ ngoài hệ
thống HDBank (nếu giá tr thanh
toán bằng vàng thì được quy đổi
theo giá bán vàng của HDBank
tại thời điểm ký biên bản thỏa
thu n)
Phí liên quan đến tài sản

0,1%/ ố tiền giải chấp
(vốn và lãi)

10.000.000VND/tài
sản

300.000VND

10.000.000VND

500.000VND

50.000.000 VNĐ

18.1

Mượn hồ sơ tài sản (5)
- TTK, GTCG do HDBank phát
hành

300.000VND/tài sản

Thỏa thuận

500.000VND/tài sản

- TTK, GTCG do HDBank phát
hành đổi TTK, GTCG do HDBank
phát hành

Thỏa thuận

200.000VND/tài sản

10.000.000VND/
tài sản

- Tài sản khác

Thỏa thuận

500.000VND/tài sản

10.000.000VND/
tài sản

- Tài sản khác
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6
18.7
19

10.000.000VND/
tài sản
10.000.000VND/
tài sản

Thỏa thuận

Phí thay đổi giấy tờ sở hữu tài sản

Phí cấp bản sao giấy tờ tài sản (5)
- Bản sao đ ng ký xe (không bao
gồm phí chứng thực do khách hàng
tự thanh toán)(6)
- Bản sao giấy tờ khác :
 Có chứng thực (không bao gồm
phí chứng thực do khách hàng tự
thanh toán)
 Không chứng thực
Phí quản lý xuất nhập hàng hóa cầm
cố
Phí bảo vệ kho hàng
Xác nhận bản chính tài sản bảo
đảm, chứng từ có giá đang thế chấp,
cầm cố theo yêu cầu của khách
hàng
Giải tỏa từng phần tài sản
D ch vụ khác theo yêu cầu khách
hàng

100.000VND/bản

Thỏa thuận

500.000VND/T /lần

Thỏa thuận

100.000VND/T /lần

0,1%/Giá trị lô hàng

200.000VND

5.000.000VND15.000.000VND/chốt
bảo
vệ/ tháng
500.000VND/hồ sơ
Theo thỏa thuận

100.000VND/lần

Thỏa thuận

100.000VND

