
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

II/ CHUYỂN TIỀN
LOẠI HÌNH DỊCH VỤ PHÍ

1.1. Chuyển khoản trong cùng chi nhánh PBVN Miễn phí
1.2. Chuyển khoản giữa các chi nhánh trong hệ thống PBVN Miễn phí
1.3. Chuyển tiền về tài khoản tại PBVN Miễn phí

          + Trong cùng tỉnh/thành phố VND8K
          + Khác tỉnh/thành phố 0,015% tối thiểu VND15K

          + Trong cùng tỉnh/thành phố VND20K
          + Khác tỉnh/thành phố 0,05% tối thiểu VND20K 

          + Trong cùng tỉnh/thành phố 0,015% tối thiểu VND20K tối đa VND450K
          + Khác tỉnh/thành phố 0,045% tối thiểu VND25K tối đa VND950K

          + Trong cùng tỉnh/thành phố 0,03% tối thiểu VND25K tối đa VND1 Triệu
          + Khác tỉnh/thành phố 0,1% tối thiểu VND30K tối đa VND1 Triệu

          + Trong cùng tỉnh/thành phố 0,05% tối thiểu USD2 tối đa USD50
          +  Khác tỉnh/thành phố 0,1% tối thiểu USD2 tối đa USD50

          + Trong cùng tỉnh/thành phố 0,05% tối thiểu USD5 tối đa USD50
          + Khác tỉnh/thành phố 0,1% tối thiểu USD5 tối đa USD100

    1.5.1. VND VND20K/món
    1.5.2. USD USD2/món

    2.1.1. Khách hàng có tài khoản 0,1% tối thiểu USD5, tối đa USD100
    2.2.2. Khách hàng không có tài khoản 0,1% tối thiểu USD5, tối đa USD150
    2.2.3. Khách hàng cá nhân (Theo quyết định số 170/1999/QD-Ttg) 0,05% tối thiểu USD2, tối đa USD50

    2.2.1. Chuyền tiền thông thường cho khách hàng có tài khoản Từ 0,15% tối thiểu USD5 (*)

    2.2.2. Khách hàng không có tài khoản Từ 0,2% tối thiểu USD5 (*)

    2.3.1. Phí phát hành Từ 0,15%  tối thiểu USD5 (*)
    2.3.2. Phí hủy USD25/món

2.4. Phí tra soát USD10/món + phí của NH đại lý (nếu có)

2.2. Chuyển tiền đi nước ngoài

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

          b. Khách hàng không có tài khoản

    1.4.2. USD và các loại ngoại tệ khác
          a. Khách hàng có tài khoản

          b. Khách hàng không có tài khoản

1.5. Phí tra soát

2.3. Hối phiếu

(Đối với các khoản chuyển tiền, các chi phí phát sinh như phí phải trả cho nước ngoài, điện phí, phí điện tín sẽ được thu thêm)

2. Chuyển tiền quốc tế
2.1.  Chuyển tiền đến

          a. Khách hàng có tài khoản

(chuyển tiền khẩn tính theo phí chuyển tiền giá trị cao tại mục 1.4.1.2)
          b. Khách hàng không có tài khoản

 (chuyển tiền khẩn tính theo phí chuyển tiền giá trị cao tại mục 1.4.1.2)
       1.4.1.2.  Đối với khoản tiền từ 500 triệu Đồng trở lên 
          a. Khách hàng có tài khoản

NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC VIỆT NAM

(Hiệu lực 01.01.2021)

1. Chuyển tiền trong nước

1.4. Chuyển khoản ngoài hệ thống PBVN
    1.4.1. VND
       1.4.1.1. Đối với khoản tiền dưới 500 triệu VND
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1. Toàn bộ phụ phí như phí điện tín, bưu phí, phí điện thoại, fax và phí do NH khác thực thu, nếu có, sẽ được thu thêm từ khách hàng.
2. Phí thu cho các dịch vụ khách không thuộc biểu phí sẽ được cung cấp theo yêu cầu: USD 5 cộng phí thực tế phát sinh khác
3. Phí áp dụng cho các tài khoản ngoại tệ khác sẽ được qui đổi từ phí đô la Mỹ theo tỷ giá hiện hành
4. Ngân hàng có quyền sửa đổi và xem xét lại Biểu phí Nghiệp vụ nêu trên mà không cần báo trước.
5. Với các mục được đánh dấu (**), vui lòng liên hệ Chi nhánh gần nhất để được cập nhật mức phí tại thời điểm giao dịch
6. Biểu phí này chưa bao gồm VAT
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