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BIỂU PHÍ B 

BIỂU PHÍ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

(Hiệu lực từ ngày 24/10/2018) 

STT GIAO DỊCH Mức phí Tối thiểu Tối đa 

GIAO DỊCH TIẾT KIỆM (áp dụng cho các loại hình tiết kiệm như: STK, CCTG, HĐTG, kỳ phiếu, 

…. bằng VND, USD và ngoại tệ khác) 

1 Gửi tiết kiệm Miễn phí 

2 Rút tiết kiệm 

2.1 Bằng tiền mặt 

Cùng Tỉnh/TP Miễn phí 

Khác Tỉnh/TP: 

- Đối với loại hình 

tiết kiệm có kỳ hạn 

đến hạn tất toán 

hoặc đã tái tục 
Miễn phí 

- Đối với loại hình 

tiết kiệm không kỳ 

hạn 

2.2 Chuyển khoản đi   

Theo mục I.8, II.8 Biểu phí A (Biểu phí dịch vụ 

tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng cá 

nhân) 

2.3 Rút vốn trước hạn 

Đối với những sản 

phẩm có quy định 

được rút vốn trước 

hạn và khách hàng 

rút tiền khác 

Tỉnh/TP mở STK 

Theo mục I.7, II.7 Biểu phí A (Biểu phí dịch vụ 

tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng cá 

nhân) 

Đối với những sản 

phẩm có quy định 

không được rút vốn 

trước hạn (trừ các 

sản phẩm có quy 

định riêng mức phí 

rút vốn trước hạn) 

0.1% số tiền 
10.000đ 

hoặc 2 USD 

1.000.000đ 

hoặc 50 

USD 
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Phí kiểm đếm  

Áp dụng trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ 

ngày nộp tiền mặt vào sổ tiết kiệm, nếu khách 

hàng có nhu cầu rút tiền mặt hoặc chuyển 

khoản đi. 

Theo mục I.10, II.9 Biểu phí A (Biểu phí dịch 

vụ tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng cá 

nhân) 
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4 
Phí đăng ký dịch vụ thông báo SMS cho Sổ 

tiết kiệm/ Giấy tờ có giá khác (áp dụng đối với 

những sản phẩm có dịch vụ này) 

10.000đ/sổ/ 1 lần đăng ký 

5 
Phí thông báo mất Sổ tiết kiệm/Giấy tờ có giá 

khác 
50.000đ/sổ 

6 
Cấp lại sổ tiết kiệm/Giấy tờ có giá khác (nếu 

được phê duyệt cấp lại) 

 Trường hợp cấp lại sổ tiết kiệm/ Giấy tờ có 

giá khi chuyển nhượng: 100.000đ/sổ 

 Các trường hợp cấp lại khác: 30.000đ/sổ 

7 
Chuyển nhượng sổ tiết kiệm/ Giấy tờ có giá 

khác (trừ trường hợp có quy định riêng) 
50.000đ/sổ/1 lần chuyển nhượng 

8 Phí phong tỏa sổ tiết kiệm/ Giấy tờ có giá 

200.000đ/sổ 

(Áp dụng đối với trường hợp phong tỏa cho các 

giao dịch không liên quan tại NH mình như cầm 

cố tại NH khác, theo yêu cầu cá nhân) 

9 
Phí ủy quyền giao dịch sổ tiết kiệm/ Giấy tờ có 

giá 
20.000đ/sổ/ 1 lần ủy quyền 

10 Phí giải quyết hồ sơ thừa kế 50.000đ/sổ 

11 Các loại phí khác 50.000đ/sổ 

Ghi chú:  

1 - Biểu phí trên chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT); 

2 - Phí tiền gửi tiết kiệm và các chi phí khác đã thu sẽ không hoàn lại vì bất kỳ lý do nào; 

3 - Khi thực hiện các giao dịch trong Biểu phí B này, nếu có phát sinh điện phí, bưu phí, hoặc 

các chi phí thực tế khác, ABBANK sẽ thu thêm theo chi phí thực tế; 

5 - Đối với các khoản phí quy định bằng USD, nếu thu bằng VND hoặc ngoại tệ tương đương, 

ABBANK sẽ tính theo tỷ giá bán ngoại tệ do ABBANK niêm yết tại thời điểm thu; 

6 - Biểu phí trên có thể thay đổi theo quy định của ABBANK trong từng thời kỳ và được thông 

báo trên website www.abbank.vn . 

 

http://www.abbank.vn/

