
Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử 

Ngày hiệu lực: Từ 16/07/2020 

 

Dịch vụ Mức phí  

I.Dịch vụ VCB Digibank (VCB Digibank - web/app, VCBPAY) 

1. Phí đăng ký và duy trì dịch vụ 

Phí đăng ký dịch vụ Miễn phí 

Phí duy trì dịch vụ 

10.000 VND/tháng 

Phí dịch vụ được thu 01 lần với khách  

hàng phát sinh giao dịch tài chính 

trong tháng tính phí, không phụ thuộc 

vào số lượng dịch vụ có phát sinh là 

VCB Digibank (web/app) hay 

VCBPAY. 

2. Phí giao dịch 

Chuyển tiền từ thiện Miễn phí 

Chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng Miễn phí 

Chuyển khoản tới người hưởng tại Vietcombank   

Dưới 50 triệu VND 2.000 VND/giao dịch 

Từ 50 triệu VND trở lên 5.000 VND/giao dịch 

Chuyển khoản cho người hưởng tại ngân hàng 

khác tại Việt Nam qua NHNN 
  

Dưới 10 triệu VND  6.000 VND/giao dịch 

Từ 10 triệu VND đến dưới 500 triệu VND 

0,015% Số tiền chuyển 

Tối thiểu 9.000 VND/giao dịch, tối đa 

950.000 VND/giao dịch 

Từ 500 triệu VND trở lên 

0,01% Số tiền chuyển 

Tối thiểu 9.000 VND/giao dịch, tối đa 

950.000 VND/giao dịch 

Chuyển khoản nhanh 24/7 cho người hưởng tại 

ngân hàng khác tại Việt Nam 
  

Từ 2 triệu VND trở xuống  5.000 VND/giao dịch 

Từ trên 2 triệu VND đến dưới 10 triệu VND 7.000 VND/giao dịch 

Từ 10 triệu VND trở lên 

0,02% Số tiền chuyển 

Tối thiểu 10.000 VND/giao dịch, tối 

đa 1.000.000 VND/giao dịch 

Chuyển tiền cho người  nhận bằng tiền mặt tại 

Vietcombank 

0,03% Số tiền chuyển 

Tối thiểu 10.000 VND/giao dịch, tối 

đa 1.000.000 VND/giao dịch 

Gửi quà tặng may mắn cho người hưởng tại Vietcombank  

Dưới 50 triệu VND 2.000 VND/giao dịch/người nhận 

Từ 50 triệu VND trở lên 5.000 VND/giao dịch/người nhận 

Gửi quà tặng may mắn cho người hưởng tại ngân  hàng khác ở Việt Nam 

Từ 2 triệu VND trở xuống  5.000 VND/giao dịch 

Từ trên 2 triệu VND đến dưới 10 triệu VND 7.000 VND/giao dịch 



Từ 10 triệu VND trở lên 

0,02% Số tiền chuyển 

Tối thiểu 10.000 VND/giao dịch, tối 

đa 1.000.000 VND/giao dịch 

Nộp thuế nội địa   

Tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại 

Vietcombank 
Miễn phí 

Tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại 

ngân hàng khác 
  

Dưới 500 triệu VND 9.000 VND/giao dịch 

Từ 500 triệu VND trở lên 
0,005% Số tiền giao dịch; 

Tối đa: 175.000VND/giao dịch 

II. Dịch vụ VCB-SMS Banking 

Phí đăng ký dịch vụ Miễn phí 

Phí duy trì dịch vụ 

10,000 VND/tháng/số điện thoại 

Miễn phí với số điện thoại không ở 

trạng thái active chức năng SMS Chủ 

động trong toàn bộ tháng thu phí 

Tra cứu thông tin tài khoản, nạp tiền di động 

Miễn phí 

Không bao gồm cước phí tin nhắn trả 

cho nhà mạng theo quy định 

Nhận tin nhắn thông báo lịch trả nợ vay Miễn phí 

III. Dịch vụ VCB-Phone B@nking 

Miễn phí 

Không bao gồm cước viễn thông trả 

cho  nhà mạng theo quy định 

IV. Phí tra soát, điều chỉnh, hủy lệnh giao dịch 

trên các kênh ngân hàng điện tử: VCB 

Digibank (web/App), VCBPAY.  

30,000 VND/giao dịch 

 GHI CHÚ 

1. Các mức phí quy định trong biểu phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Khi thu 

phí dịch vụ, Vietcombank sẽ tính và thu thuế VAT theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Giao dịch tài chính là các giao dịch liên quan đến hạch toán ghi có, ghi nợ trên tài khoản/thẻ 

khách hàng do khách hàng chủ động thực hiện yêu cầu giao dịch trên VCB 

Digibank/VCBPAY như chuyển tiền, thanh toán, nạp tiền, quà tặng may mắn, mua sắm, tiết 

kiệm,... 
 


