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BIÊU PHI DICH VU
TAI KHOAN TIÊN GƯI, CHUYÊN TIÊN VA NGÂN QUY

KHACH HANG DOANH NGHIÊP

STT DỊCH VỤ
MỨC PHÍ    TỐI THIỂU TỐI ĐA

Đa bao gôm 10% thuê GTGT       
I QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 

1 Số dư tối thiểu tai khoan tiền gửi thanh toán 1.000.000đ/100 đơn vi ngoai tê  

2 Mở tài khoản Miễn phí   

3 Quản lý tài khoản tiền gửi thanh toán    

3.1 Tài khoản thông thường Miễn phí   

3.2 Tài khoản đồng sở hữu 20.000đ/tháng   

3.3 Tài khoản yêu cầu quản lý đặc biệt Theo thỏa thuận 50.000đ/tháng  

4 Phong toả và xác nhận phong tỏa tiền gửi, GTCG do 
Kienlongbank phát hành    

4.1 Vay vốn tại Kienlongbank Miễn phí   

4.2 Vay vốn tại ngân hàng khác, mục đích khác... 100.000đ/lần   

5 Đóng tài khoản    

5.1 KH yêu cầu đóng tài khoản 50.000đ   

5.2
Kienlongbank tự đóng tài khoản nếu KH không giao dịch 
trong vòng 12 tháng (sau 30 ngay kê tư ngay gưi thông 
báo)

Miễn phí   

6 Xác nhận số dư tài khoản    

6.1 Theo yêu cầu của Kiểm toán Miễn phí   

6.2 Theo yêu cầu của KH
50.000đ/bản thứ 1   
5.000đ/bản tiếp theo   

7 Câp sao kê sổ phụ tai khoan theo yêu cầu KH     

7.1 Của năm hiện hành Miễn phí   
7.2 Của các năm trước 3.000đ/trang 20.000đ/lần  
8 Sao lục chứng từ    

8.1 Dưới 3 tháng 10.000đ/chứng từ   

8.2 Từ 3 tháng dưới 1 năm 20.000đ/chứng từ   

8.3 Từ 1 năm trở lên 30.000đ/chứng từ   
II GIAO DICH TK TIÊN GƯI THANH TOAN VND 

1 Nộp tiền mặt vao tai khoan (Chính chủ TK nộp)    

1.1 Cùng tỉnh/TP nơi mở TK Miễn phí   

1.2 Khác tỉnh/TP nơi mở TK 0,025% 10.000đ 1.000.000đ
2 Rút tiền mặt từ tai khoan     

2.1 Cùng tỉnh/TP nơi mở TK Miễn phí   
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STT DỊCH VỤ
MỨC PHÍ    TỐI THIỂU TỐI ĐA

Đa bao gôm 10% thuê GTGT       

a Rút tiền mặt trong ngay kê tư ngay nôp tiền mặt  vao TK 0,02% 10.000đ 1.000.000đ

b Rút tiền mặt sau 1 ngay kê tư ngay nôp tiền mặt vao TK Miễn phí

2.2 Khác tỉnh/TP nơi mở TK 0,025% 10.000đ 1.000.000đ

3 Nhân báo Có vao tai khoan Miễn phí   
4 Chuyển khoản trong hệ thống    

4.1 Tài khoản người chuyển và người nhận cùng tỉnh/TP    

a Nơi giao dịch cùng tỉnh/TP nơi mở TK Miễn phí   

b Nơi giao dịch khác tỉnh/TP nơi mở TK 10.000đ/món   

4.2 Tài khoản người chuyển và người nhận khác tỉnh/TP    

a Chuyển khoản vào TK người nhận 10.000đ/món   

b Chuyển khoản cho người nhận, nhận tiền mặt bằng 
CMND/HC 0,02% 10.000đ 1.000.000đ

5

Chuyển khoan trong hê thống giữa các TK của cùng 
một chủ TK; Nộp/rút tiền mặt/chuyển khoan từ TK tai 
Kienlongbank để tra lai vay, vốn vay, phí dịch vụ, ký 
quỹ … của chính chủ TK tai Kienlongbank

Miễn phí   

6 Chuyển khoản ngoài hệ thống    

6.1 Cùng tỉnh/TP nơi mở TK 0,02% 10.000đ 1.000.000đ

6.2 Khác tỉnh/TP nơi mở TK 0,04% 10.000đ 1.000.000đ

7 Tra soát/ điều chỉnh lệnh chuyển tiền    

7.1 Trong hệ thống Miên phi   
7.2 Ngoài hệ thống 15.000đ/món   

III GIAO DICH TK TIÊN GƯI THANH TOAN NGOẠI TÊ 

1 Nộp tiền mặt vào tài khoản    

1.1 Nôp USD, EUR    

a Loại từ 50 USD/50 EUR trở lên 0,15% 44.000đ  

b Loại dưới 50 USD/50 EUR 0,40% 44.000đ  
1.2 Nôp ngoai tê khác 0,50% 66.000đ  

2 Nhân chuyển tiền đên báo Có vao tai khoan    

2.1 Từ trong nước Miễn phí   

2.2 Tư ngoai nước    

a Chuyên qua trung gian ngân hang trong nước Miễn phí   

b Chuyên vao TK tiền gưi Kienlongbank ơ nước ngoai Theo Biểu phí dịch vụ Thanh toán quốc tế hiện hành 
của Kienlongbank 

3 Rút tiền từ tài khoản    

3.1 Bán ngoai tê cho Kienlongbank Miễn phí   

3.2 Rút ngoại tệ mặt    
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a Rút USD/EUR 0,25% 44.000đ  

b Rút ngoai tê khác 0,6% 66.000đ  

4 Chuyển khoan trong nươc (đôi với KH đươc phep 
chuyên ngoai tê)    

4.1 Chuyển khoản trong hệ thống    

a Cùng tỉnh/TP nơi mở TK Miễn phí   

b Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực lệnh khác tỉnh/TP nơi mở TK 22.000đ   

c Chuyển khoản giữa các TK của cùng một chủ tài khoản Miễn phí   

4.2 Chuyển khoản ngoài hệ thống    

a Cùng tỉnh/TP nơi mở TK 0,03% 88.000đ 1.000.000đ

b Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực lệnh khác tỉnh/TP nơi mở TK 0,05% 110.000đ 1.000.000đ

5 Chuyển khoan ngoai nươc (đôi với KH đươc phep 
chuyên ngoai tê)

Theo Biểu phí dịch vụ Thanh toán quốc tế hiện hành 
của Kienlongbank 

6 Tra soát/điều chỉnh lênh chuyển tiền đi/đên    

6.1 Chuyên tiền trong nước 88.000đ   

6.2 Chuyên tiền ngoai nước Theo Biểu phí dịch vụ Thanh toán quốc tế hiện hành 
của Kienlongbank 

IV GIAO DỊCH SÉC 
1 Cung ứng séc trắng 15.000đ/quyển   
2 Bảo chi séc 10.000đ/tờ   
3 Thông báo séc phát hành quá số dư 50.000đ/tờ   
4 Thông báo mất séc 50.000đ/lần   
5 Thanh toán séc tiền mặt cho chính chủ tài khoản    

5.1 Cùng tỉnh/TP nơi mở TK    

a Rút tiền mặt trong ngay kê tư ngay nôp tiền mặt/nhân báo 
Co vao TK 0,02% 10.000đ 1.000.000đ

b Rút tiền mặt sau 2 ngay kê tư ngay nôp tiền mặt vao TK Miễn phí   
5.2 Khác tỉnh/TP nơi mở TK 0,025% 10.000đ 1.000.000đ

6 Thanh toán séc tiền mặt cho người thụ hưởng    

6.1 Cùng tỉnh/TP nơi mở TK 0,03% 10.000đ 1.000.000đ

6.2 Khác tỉnh/TP nơi mở TK 0,05% 10.000đ 1.000.000đ

7 Thanh toán séc chuyển khoản    

7.1 Trong hệ thống Miễn phí   
7.2 Ngoai hê thông cung tinh/TP 0,015% 15.000đ 500.000đ

7.3 Ngoai hê thông khác tinh/TP 0,04% 30.000đ 1.000.000đ

8 Thu hộ séc chuyển khoản    
8.1 Trong hệ thống Miễn phí   
8.2 Ngoài hệ thống (cùng tỉnh/TP)    

a Phí gửi séc 15.000đ/lân   

b Báo Có thu hộ séc 10.000đ/lân   
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MỨC PHÍ    TỐI THIỂU TỐI ĐA
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V DỊCH VỤ NGÂN QUỸ 

1 Kiểm đếm ngoại tệ 0,15%  44.000đ  

2 Kiểm đếm hộ tiền mặt VND tại quầy giao dịch 
Kienlongbank 0,03% 100.000đ  

3 Kiểm đếm hộ VND tại nơi khách hàng yêu cầu    

3.1 Không ký hợp đồng dịch vụ    

a Bán kính < 5 km 0,06%  350.000đ  
b Bán kính > 5 km và < 10 km 0,07%  500.000đ  
c Bán kính > 10 km và < 20 km 0,08%  700.000đ  

3.2 Có ký hợp đồng dịch vụ Theo thỏa thuận   

4 Đổi tiền mặt VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông Miễn phí   

5 Đổi USD/ EUR mặt    

5.1 Lấy loại có mệnh giá nhỏ hơn Miễn phí   

5.2 Lấy loại có mệnh giá lớn 2%  44.000đ  

6 Nộp tiền mặt để trả nợ vay (vốn, lãi) Kienlongbank Miễn phí   

7 Dịch vụ khác theo yêu cầu của KH Theo thỏa thuận 100.000đ  

Nguyên tăc thu phí :
1. Biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
2. Mưc phi ngoai tê đươc thu băng VND theo ty giá bán ngoai tê chuyên khoan niêm yêt tai thơi điêm 
thu cua Kienlongbank. 
3. Phi dich vụ đã thu se không hoan lai nêu khách hang huy bỏ dich vụ, hoặc dich vụ không thực hiên 
được vì sự cố không phải do lỗi của Kienlongbank.
4. Phi dich vụ đươc thu tưng lân ngay khi phát sinh, hoặc thu môt lân sau khi kêt thúc dich vụ, hoặc thu 
theo định kỳ thỏa thuận với khách hàng.
5. "Chinh chu tai khoan": 

  - Cá nhân chu tai khoan/các chu tai khoan thanh toán chung/ngươi đươc uy quyền.
     - Người đại diện giao dịch của tổ chức theo danh sách đã đăng ký tại Kienlongbank hoặc theo Giấy 
giới thiệu nếu chưa đăng ký.

6. Trương hơp co Hơp đông/Thoa thuân giưa Kienlongbank va KH, hoặc san phâm co quy đinh thu phi  
riêng, đơn vị thực hiện thu phí theo Hợp đồng/Thỏa thuận/Quy định của sản phẩm.
7. Thẩm quyền giảm phí dịch vụ như sau: Tổng Giám đốc 30%, Phó Tổng Giám đốc 20%, Giám đôc 
CN/PGD  10%  đối  với  Biểu  phí  dịch  vụ  này  và  không  thuộc  chương  trình  khuyến  mãi  của 
Kienlongbank.


