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BIỂU PHÍ A 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TIỀN GỬI THANH TOÁN  

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

(Áp dụng cho TKTT, TK CAO CẤP, Giao dịch vãng lai và Ngân hàng điện tử) 

(Hiệu lực từ ngày 24/10/2018) 

STT GIAO DỊCH Mức phí Tối thiểu Tối đa 

I. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND 

1 Mở tài khoản Miễn phí 

1.1 

Phí mở tài khoản tiền gửi thanh toán theo 

yêu cầu riêng của KH (TK có chọn số, TK 

có đặc điểm riêng như: ủy quyền, TK 

chung, giám hộ,….) 

500.000đ/ tài khoản  

(Từ yêu cầu thứ 2: 300.000đ/tài khoản) 

2 Số dư tối thiểu 50.000đ 

3 

Phí quản lý tài khoản thường (áp dụng khi 

tài khoản không hoạt động liên tục trong 

12 tháng) 

20.000đ/tháng 

3.1 
Phí quản lý tài khoản chung/giám hộ, TK 

có người đại diện theo PL, TK có ủy quyền 
40.000đ/tháng 

4 

Phí đóng tài khoản (theo yêu cầu khách 

hàng, áp dụng khi khách hàng đóng tài 

khoản trong vòng 12 tháng kể từ khi mở 

TK) 

30.000đ/tài khoản 

5 Phí khôi phục tài khoản đã đóng 10.000đ/tài khoản 

6 Nộp tiền mặt vào tài khoản 

6.1 Nộp tiền mặt 

Cùng Tỉnh/TP 

 

 

Miễn phí 

 

Khác Tỉnh/TP 

(miễn phí cho 

chính chủ TK 

hoặc khác chủ 

với số tiền nộp  

< 50 tr đ 

0.02%/ số 

tiền 
10.000đ 1.000.000đ 

6.2 Nhận bằng chuyển khoản 
 

Miễn phí 

7 Rút tiền từ tài khoản 
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Rút tiền mặt 

Cùng Tỉnh/TP 

mở TK 

 

 

Miễn phí 

 

Khác Tỉnh/TP mở 

TK (Miễn phí cho 

chính chủ TK 

hoặc khác chủ 

với món rút     

≤ 30tr) 

0.03% số 

tiền 
10.000đ 1.000.000đ 

8 Chuyển khoản: 

8.1 Trong hệ thống 

8.1.1 Chuyển vào tài khoản 

Cùng Tỉnh/TP Miễn phí 

Khác Tỉnh/TP 

(miễn phí cho 2 

tài khoản nhận - 

chuyển của cùng 

1 chủ tài khoản 

hoặc khác chủ 

với số tiền 

chuyển < 50 tr đ) 

0.01% số 

tiền 
5.000đ 1.000.000đ 

8.1.2 
Chuyển cho người nhận nhận bằng 

CMND/ Hộ chiếu 

0.02% số  

tiền 
10.000đ 1.000.000đ  

8.2 

Ngoài hệ thống  (áp dụng cả trường hợp chuyển trong tỉnh/thành phố và khác tỉnh, Tp) 

(áp dụng cả trường hợp chuyển cho người nhận bằng CMND/Hộ chiếu) 

 

Số tiền chuyển dưới 

500.000.000 đ 

Trước 15h00 và 

sau 16h00 

0.03% số  

tiền 
   Tối thiểu:10.000đ/món 

Từ 15h00 đến 

16h00 (nếu có yêu 

cầu chuyển khẩn) 

0,04% số 

tiền 
Tối thiểu: 15.000đ/món 

Số tiền chuyển từ 

500.000.000 đ trở 

lên 

Trước 16h00 và sau 

16h00 

0,05% số 

tiền 
Tối đa: 1.000.000đ/món 

Lưu ý: 

 Áp dụng cho tất cả các lệnh chuyển tiền ngoài hệ thống đến 16h00 cùng ngày. Sau 

16h00, lệnh chuyển tiền được xử lý và thu phí trong cùng ngày tại ABBANK. Vào 

ngày làm việc tiếp theo, lệnh chuyển tiền được thực hiện chuyển tiếp ra ngoài hệ 

thống. 

 Với các giao dịch chia nhỏ, tính phí chuyển tiền trên tổng giá trị tất cả các món 

cộng lại. 
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 16h00: là quy định thời điểm nhận lệnh tại Trung tâm thanh toán ABBANK. 

9 
Chuyển khoản theo danh sách (loại trừ dịch 

vụ chi lương) 
3.000đ/giao dịch 

10 

 

 

 

 

Phí kiểm đếm (áp dụng trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài 

khoản) 

Phí kiểm đếm khi khách hàng có nhu cầu 

rút tiền mặt 

0.03% số 

tiền 
10.000đ 

1.000.000đ 
Phí kiểm đếm khi khách hàng có nhu cầu 

chuyển khoản đi 

0.015% số 

tiền 
5.000đ 

11 Tu chỉnh lệnh chuyển tiền trong nước (áp dụng cả giao dịch vãng lai) 

 

Trong hệ thống 10.000đ/món 

Ngoài hệ thống (chỉ tra soát) 20.000đ/món 

Với những món đi lại lệnh mới Tính phí như món mới 

12 Phí hoàn chuyển 50.000đ/lần 

II. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ 

1 Mở tài khoản Miễn phí 

2 Số dư tối thiểu Không quy định 

3 

Phí quản lý tài khoản (áp dụng khi tài 

khoản không hoạt động liên tục trong 12 

tháng   

1 USD, EUR/tháng 

4 

Phí đóng tài khoản (áp dụng khi khách 

hàng đóng tài khoản trong vòng 12 tháng 

kể từ khi mở TK, bao gồm cả TK thường 

và TK đặc biệt) 

2 USD, EUR/TK 

5 Phí khôi phục tài khoản đã đóng 1 USD/tài khoản 

6 Nộp tiền vào tài khoản 

6.1 Nộp tiền mặt 

Loại từ 50 USD 

trở lên 

0.15% số 

tiền 
2 USD 50 USD 

Loại 20 USD trở 

xuống 

0.25% số 

tiền 
2 USD 50 USD 

Ngoại tệ khác 0.5% số tiền 2 USD 50 USD 

6.2 Nhận chuyển khoản từ trong nước Miễn phí 

7 Rút tiền từ tài khoản 

7.1 Chuyển khoản hoặc rút bằng VND Theo mức phí giao dịch VND 

7.2 
Rút ngoại tệ mặt là USD/EUR 0.25% số tiền 

Rút ngoại tệ mặt khác USD/EUR 0.4% số tiền 3 USD 
 

8 Chuyển khoản 

8.1 Trong hệ thống 
Cùng Tỉnh/TP Miễn phí 

Khác Tỉnh/TP 0.01% số 2 USD 50 USD 
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tiền 

8.2 
Ngoài hệ thống trong 

nước 

Cùng Tỉnh/TP 2 USD/món 

Khác Tỉnh/TP 

0.05% số 

tiền + phí 

PS thực tế 

(nếu có) 

2 USD 50 USD 

9 Phí kiểm đếm 

 

Áp dụng trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ 

ngày nộp ngoại tệ mặt vào tài khoản, nếu 

khách hàng có nhu cầu rút ngoại tệ mặt 

hoặc chuyển khoản đi. 

0.15% số 

tiền 
2 USD 50 USD 

10 Tu chỉnh lệnh chuyển tiền (áp dụng cả giao dịch vãng lai) 

10.1 

Trong nước 

Trong hệ thống 1 USD/món 

Ngoài hệ thống (chỉ tra soát) 5 USD/món 

Với những món đi lại lệnh mới Tính phí như món mới 

III. GIAO DỊCH THANH TOÁN QUỐC TẾ 

1 THU HỘ SEC  

1.1 Phí thông báo Sec 
2-10 

USD/tờ 
  

1.2 
Phí xử lý giao dịch thu hộ Sec (trừ trên số 

tiền thanh toán) 

5-20 

USD/tờ 
  

1.3 Thanh toán Sec 
0.15 - 0.2% 

số tiền 
5 USD 500 USD 

1.4 Điện phí (nếu có) 5-25 USD   

1.5 

Chi phí phát sinh khác (phí gửi chứng từ, 

phí thông báo giao dịch đến khách 

hàng,…) 

Theo thực tế 

phát sinh 
  

2 NHỜ THU SEC  

2.1 Xử lý Sec 5-50 USD   

2.2 Thanh toán nhờ thu Sec 
0.15-1% 

số tiền 
10 USD 500 USD 

2.3 
Hủy nhờ thu Sec theo yêu cầu của người 

nhờ thu 

10 USD +  

phí phát 

sinh (nếu 

có) 

  

2.4 Phí sửa đổi chỉ thị nhờ thu 10 - 50 USD   

2.5 
Phí thay thế/ bổ sung chứng từ sau lần gửi 

đầu tiên 
5 - 50 USD   

2.6 Điện phí (nếu có) 5-25 USD   

2.7 

Chi phí phát sinh khác (phí gửi chứng từ, 

phí thông báo giao dịch đến khách 

hàng,…) 

Theo thực tế 

phát sinh 
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3 CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI    

3.1 Thanh toán chuyển tiền 
0.15-0.5% 

số tiền 
5 USD 500 USD 

3.2 Điện phí (nếu có) 5-25 USD   

3.3 
Chi phí phát sinh (phí thông báo giao dịch 

đến khách hàng,…) 

Theo thực tế 

phát sinh 
  

3.4 Tu chỉnh/hủy lệnh chuyển tiền, tra soát 10-50 USD   

4 NHẬN CHUYỂN TIỀN ĐẾN    

4.1 Thu người thụ hưởng trong nước 
0.05-0.5% 

số tiền 
5 USD 500 USD 

4.2 Điện phí (nếu có) 5-25 USD   

4.3 
Chi phí phát sinh (phí thông báo giao dịch 

đến khách hàng,…) 

Theo thực tế 

phát sinh 
  

4.4 Thoái hối lệnh chuyển tiền 10 USD 10 USD  

4.5 Phí thu theo yêu cầu NH chuyển tiền đến 
Thu theo biểu phí áp dụng cho các NH đại 

lý/theo thực tế phát sinh 

IV. GIAO DỊCH VÃNG LAI  (Giao dịch không dùng tài khoản, chỉ áp dụng đối với loại 

tiền VND cho các mục 1,2,3) 

1 

Chuyển tiền trong hệ thống 

(Chuyển tiền mặt và nhận bằng CMND/Hộ 

chiếu, áp dụng cho trường hợp cùng/ khác 

tỉnh, Tp 

 

0.03% số 

tiền 

 

20.000đ 

 

2.000.000đ 

2 

Chuyển tiền ngoài hệ 

thống 

(Chuyển tiền mặt và nhận 

bằng CMND/Hộ chiếu /tài 

khoản, áp dụng cho 

trường hợp cùng/ khác 

tỉnh, Tp) 

Số tiền dưới 

500.000.000đ 

0.05% số 

tiền 

20.000đ 

 

Số tiền từ 

500.000.000đ 

trở lên 

0.06% số 

tiền 
2.000.000đ 

3 

Nhận tiền bằng CMND/ 

Hộ chiếu từ Ngân hàng 

khác hệ thống trong nước 

chuyển đến 

Trong 2 ngày 

làm việc kể từ 

ngày tiền về 

0.03% số 

tiền 
30.000đ 

1.000.000đ 

 
Sau 2 ngày 

làm việc kể từ 

ngày tiền về 

0.025% số 

tiền 
20.000đ 

4 

Nhận tiền bằng CMND/ 

Hộ chiếu từ Ngân hàng 

nước ngoài chuyển đến 

Phí chuyển 

tiền đến 
Theo biểu phí TTQT 

Phí rút tiền 

mặt là 

USD/EUR 

0.15% số 

tiền 
2 USD 

50 USD 
Phí rút tiền 

mặt khác 

USD/EUR 

0.4% số tiền 3 USD 

- VND Miễn phí 
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(***) Lưu ý: 

trường hợp 

KH nhận tiền 

trong vòng 2 

ngày làm việc 

thì thu thêm 

phí kiểm đếm 

0,15% số 

tiền 
2 USD 50 USD 

5 
Chuyển tiền ra nước ngoài 

(khác Western Union) 

Phí nộp ngoại 

tệ mặt 
Theo mức phí giao dịch tài khoản ngoại tệ 

Phí chuyển 

tiền đi và các 

lọai phí khác 

 

 

Theo biểu phí TTQT 

 

V. GIAO DỊCH NGÂN QUỸ 

1 Kiểm đếm hộ 

Kiểm đếm VND 
0.03% số 

tiền 
10.000đ 1.000.000đ 

Kiểm đếm ngoại 

tệ (xác định 

thật,giả) 

0.2 USD/tờ 

2 Đổi tiền 

2.1 VND 

Mệnh giá nhỏ lấy 

mệnh giá lớn 

0.03% số 

tiền 
5.000đ 1.000.000đ 

Mệnh giá lớn lấy 

mệnh giá nhỏ 
Miễn phí 

2.2 Ngoại tệ 

Mệnh giá nhỏ lấy 

mệnh giá lớn 
2% số tiền 2 USD 50 USD 

Mệnh giá lớn lấy 

mệnh giá nhỏ 
Miễn phí 

2.3 
Đổi tiền VND không đủ tiêu chuẩn lưu 

thông 
Miễn phí 

VI. GIAO DỊCH SÉC 

1 Cung cấp biểu mẫu séc 20.000đ/quyển 

2 Thu hộ séc hoặc UNT trong nước 10.000đ/món 

3 Thông báo mất séc 100.000 đ/lần 

4 
Thông báo séc không đủ khả năng thanh 

toán 
50.000đ/lần 

5 Bảo chi séc 20.000đ/tờ 

6 Đình chỉ ký phát/ thanh toán séc 10.000đ/lần 

VII. GIAO DỊCH KHÁC 

1 

Cung cấp biểu mẫu giao dịch như Phiếu 

nộp tiền/ rút tiền, UNC, ... (nhằm hạn chế 

giao dịch tại quầy và bù đắp chi phí in ấn 

tăng) 

30.000đ/quyển 
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2 
Dịch vụ YOUhomeTeller 

 

Theo thỏa 

thuận 
100.000đ 

Không hạn 

chế 

3 

Xác nhận số dư bằng văn bản (tiếng Việt/ 

tiếng Anh/ song ngữ) theo mẫu quy định 

của ABBANK 

50.000đ/bản 

4 
Cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước 

ngoài 
50.000đ/lần (Vãng lai: 100.000đ/lần) 

5 
Fax chứng từ theo yêu 

cầu khách hàng 

Cùng Tỉnh/TP 3.000đ/trang + phí PS thực tế (nếu có) 

Khác Tỉnh/TP 5.000đ/trang + phí PS thực tế (nếu có) 

6 Cung cấp sổ phụ 

In lại theo yêu 

cầu khách hàng 
5.000đ/trang 

Gửi sổ phụ bằng 

e-mail 
2.000đ/lần 

Gửi sổ phụ bằng 

fax 

Theo mục VII.5 (fax chứng từ theo yêu 

cầu khách hàng) 

Gửi sổ phụ bằng 

bưu điện 

500đ/trang 

+ phí PS 

thực tế (nếu 

có) 

Tối thiểu: 3.000đ/lần 

7 
Sao lục chứng từ theo 

yêu cầu khách hàng 

Chứng từ trong 

vòng 1 tháng 
10.000đ/lần/CT 

Chứng từ trên 1 

tháng 
30.000đ/lần/CT 

Chứng từ sau khi 

đã đóng 
50.000đ/lần/CT 

8 Phí phát hành Ủy nhiệm thu 4.000đ/món 

9 
Phí phong tỏa số dư  (trừ trường hợp có 

quy định riêng) 

Tối thiểu: 50.000đ/lần/tài khoản 

Tối đa: 500.000đ/lần/tài khoản 

10 
Lập giấy ủy quyền để rút tiền từ tài khoản 

thanh toán 
50.000đ/giấy ủy quyền 

VIII. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ E-BANKING 

1 ONLINE BANKING 

1.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 

1.2 Phí cấp lại tên truy cập và/hoặc mật khẩu 20.000 đồng/lần 

1.3 
Phí thay đổi thông tin/thay đổi người sử 

dụng 
Miễn phí 

1.4 
Phí chuyển khoản trực tuyến theo danh 

sách 
3.000đ/món 

1.5 Phí tăng hạn mức giao dịch 100.000đ/lần 

1.6 Phí chuyển khoản nhanh 10.000đ/lần 
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1.7 Phí tra soát/khiếu nại (lỗi do KH) 20.000đ/lần 

1.8 Phí sử dụng dịch vụ hàng tháng  10.000 đ/tháng 

1.9 Phí ngưng sử dụng dịch vụ 20.000 đồng/lần 

1.10 Phí thực hiện chuyển khoản 

1.10.1 

Trong hệ thống ABBANK (áp dụng trong trường hợp cùng/khác tỉnh, Tp) 

Nhận bằng tài khoản Miễn phí 

Nhận bằng CMND/ Hộ chiếu 
0,015% số 

tiền 
10.000đ 1.000.000đ 

1.10.2 

Ngoài hệ thống ABBANK (áp dụng cho trường hợp cùng/ khác tỉnh, Tp) 

Nhận bằng tài khoản 0.025% số 

tiền 

10.000đ 
1.000.000đ 

Nhận bằng CMND/ Hộ chiếu 20.000đ 

2 SMS BANKING 

2.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 

2.2 Phí đăng ký danh sách sử dụng dịch vụ 

2.2.1 Đối với chủ tài khoản 

 
-Đăng ký 1 số điện thoại di động Miễn phí 

 

-Đăng ký từ số điện thoại di động thứ 2 trở 

lên 

20.000đ/số điện thoại di động đăng ký 

thêm 

2.2.2 Đối với người sử dụng khác chủ tài khoản 

 
-Đăng ký 1 số điện thoại di động Miễn phí 

 

-Đăng ký từ số điện thoại di động thứ 2 trở 

lên 

20.000đ/số điện thoại di động đăng ký 

thêm 

2.3 Phí thay đổi thông tin đăng ký Miễn phí 

2.4 Phí ngưng sử dụng dịch vụ 20.000đ 

2.5 
Phí tra soát và/hoặc khiếu nại dịch vụ (lỗi 

do KH) 
10.000đ/lần 

2.6 
Phí sử dụng dịch vụ hàng tháng (đối với tài 

khoản thanh toán VNĐ) 
10.000đ/tháng 

2.7 
Phí sử dụng dịch vụ hàng tháng (đối với tài 

khoản thanh toán USD) 
1 USD/ tháng 

2.8 
Phí truy vấn thông tin ngân hàng qua tin 

nhắn 

Theo quy định hiện hành của từng nhà 

mạng 

3 PHONE BANKING 

3.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 

3.2 Phí thay đổi thông tin đăng ký Miễn phí 

3.3 Phí ngưng sử dụng dịch vụ 20.000đ 

3.4 
Phí tra soát và/hoặc khiếu nại dịch vụ (lỗi 

do KH) 
10.000đ/lần 

3.5 Phí sử dụng dịch vụ hàng tháng Miễn phí 

4 MOBILE BANKING 
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4.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 

4.2 Phí thay đổi thông tin đăng ký Miễn phí 

4.3 Phí ngưng sử dụng dịch vụ 20.000đ 

4.4 
Phí tra soát và/hoặc khiếu nại dịch vụ (lỗi 

do KH) 
10.000đ/lần 

4.5 Phí sử dụng dịch vụ hàng tháng Miễn phí 

5 DỊCH VỤ TOPUP  

5.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 

5.2 Phí thay đổi thông tin đăng ký Miễn phí 

5.3 Phí ngưng sử dụng dịch vụ 20.000đ 

5.4 
Phí tra soát và/hoặc khiếu nại dịch vụ (lỗi 

do KH) 
10.000đ/lần 

5.5 Phí sử dụng dịch vụ hàng tháng Miễn phí 

5.6 
Phí thanh toán cước điện thoại tự động 

hàng tháng 
Miễn phí 

IX DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN - ABBANKmobile 

1.1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 

1.2 Phí cấp mới mật khẩu 20.000đ/lần 

1.3 
Phí thay đổi thông tin/ thay đổi người sử 

dụng 
Miễn phí 

1.4 Phí đăng ký mới tài khoản sử dụng Miễn phí 

1.5 Phí tra soát/ khiếu nại (lỗi do KH) 10.000đ/lần 

1.6 Phí sử dụng dịch vụ hàng tháng 10.000 đồng/tháng 

1.7  
Phí ngưng sử dụng dịch vụ trên 1 tài 

khoản/ trên tất cả 
20.000đ/ lần 

1.8 Phí thực hiện chuyển khoản 

1.8.1 

Trong hệ thống ABBANK (áp dụng trong trường hợp cùng/ khác tỉnh, Tp) 

Nhận bằng tài khoản Miễn phí 

Nhận bằng CMND/ Hộ Chiếu 
0.015% số 

tiền 
10.000đ 1.000.000đ 

1.8.2 

Ngoài hệ thống ABBANK (áp dụng trong trường hợp cùng/ khác tỉnh, Tp) 

Nhận bằng tài khoản 
0.025% số 

tiền 
10.000đ 1.000.000đ 

Nhận bằng CMND/ Hộ Chiếu 20.000đ 

1.8.3 Chuyển khoản nhanh ngoài hệ thống 10.000đ/ giao dịch 

1.9 Phí mở/ tất toán sổ tiết kiệm trực tuyến Miễn phí 



  

10/11 

 

1.10 
Phí nạp tiền/ thanh toán hóa đơn/ mua mã 

thẻ 
Miễn phí 

1.11 Phí chuyển tiền thẻ Visa/Master 15.000đ/giao dịch 

X. DỊCH VỤ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN TỰ ĐỘNG YOUAUTOPAY-E 

1 Phí đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 

2 
Phí thanh toán tiền điện tự động hàng 

tháng 
Miễn phí 

3 Phí gia hạn sử dụng dịch vụ Miễn phí 

4 
Phí ngưng sử dụng dịch vụ (chỉ thu khi thời 

hạn còn lại ≥ 06 tháng) 
20.000đ 

5 Phí thay đổi thông tin Miễn phí 

6 Phí tra soát/ khiếu nại (lỗi do KH) 10.000đ/lần 

XI. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN CAO CẤP 

1 Mở tài khoản Miễn phí (*) 

2.1 Số dư tối thiểu  Không quy định 

2.2 Phí phạt nếu SDTTCN < 3.000.000 đồng 50.000đ/lần/tháng 

3 Đóng tài khoản Miễn phí (*) 

4 Phí quản lý tài khoản 20.000đ/tháng 

5 Nộp tiền mặt vào tài khoản Theo mục I.6 biểu phí A 

6 Rút tiền từ tài khoản Theo mục I.7 biểu phí A 

7 Chuyển khoản tại quầy                                                  Theo mục I.8 biểu phí A 

8 
Phí chuyển khoản trên kênh Online 

Banking 
Miễn phí (*) 

9 
Phí chuyển khoản trên kênh 

ABBANKmobile 
Miễn phí (*) 

10 Phí rút tiền tại ATM Miễn phí (*) 

       (*) Theo quy định của sản phẩm 

XII. DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VED 

1 
Phí liên kết tài khoản thanh toán với ví 

điện tử 
Miễn phí  

2 
Phí hủy liên kết tài khoản thanh toán với ví 

điện tử 
Miễn phí  

3 Phí nạp tiền vào ví điện tử Theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ  
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4 Phí rút tiền từ ví điện tử Theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ  

5 Phí thanh toán qua ví điện tử Theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ  

6 
Phí thanh toán qua cổng thanh toán trực 

tuyến của VED 
Theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ  

XII. DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ 1Pay 

1 
Phí liên kết tài khoản thanh toán với ví 

điện tử 
Miễn phí  

2 
Phí hủy liên kết tài khoản thanh toán với ví 

điện tử 
Miễn phí  

3 Phí nạp tiền vào ví điện tử Theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ  

4 Phí rút tiền từ ví điện tử Theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ  

5 Phí thanh toán qua ví điện tử Theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ  

XIV. DỊCH VỤ CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN VỚI VNPAY 

1 
Phí thanh toán qua cổng thanh toán trực 

tuyến của VNPAY 
Miễn phí  

Ghi chú: 

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

2. Phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu sẽ không hoàn lại vì bất kỳ lý do nào; 

3. Khi thực hiện các dịch vụ trong Biểu phí A 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. Số dư tài khoản phải luôn duy trì từ mức tối thiểu trở lên; 

7. Mục VII.5, VII.6, VII.7 , khách hàng phải đề nghị bằng văn bản; 

8. Đối với một số đối tượng khách hàng theo quy định của ABBANK và của NHNN sẽ 

không áp dụng mức phí tối đa như biểu phí đề cập; 

9. Đối với dịch vụ tin nhắn tra cứu qua đầu số tổng đài 6089, cước phí tổng đài thu là 1.000 

đồng/tin nhắn, mức phí này có thể thay đổi theo thời kỳ tùy vào chính sách cước phí của 

tổng đài quy định, ABBank không thu phí này; 

10. 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. 

11. Nguyên tắc xác định cùng/khác tỉnh: dựa vào địa điểm của đơn vị xử lý giao dịch với 

địa điểm nơi nhận giao dịch. 

 

http://www.abbank.vn/

