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Kính chào

Việt Nam

Kính chào quý khách hàng,
Với hơn 150 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế, và hơn 90 năm tại
Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered (SCBVN) luôn chủ động làm tăng giá trị vào các thị
trường mà mình tham gia với một chiến lược tăng trưởng rõ ràng. Kết hợp sự hiểu biết sâu
sắc về thị trường nội địa với năng lực quốc tế, Ngân hàng Standard Chartered cung cấp các
dịch vụ và sản phẩm tài chính cải tiến, đã đạt nhiều giải thưởng ở những thị trường có tốc độ
tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.
Khối ngân hàng giao dịch là một trong những lĩnh vực kinh doanh chủ đạo được thực hiện
trên toàn mạng lưới của chúng tôi. Với hệ thống quản lý và nguồn nhân lực luôn sẵn sàng
cung cấp các dịch vụ đồng bộ chất lượng theo đẳng cấp quốc tế, chúng tôi không ngừng phát
triển các sản phẩm tài chính gia tăng giá trị cho khách hàng với các giải pháp linh hoạt và qui
trình xuyên suốt cho các giao dịch.
Chúng tôi tin rằng khách hàng luôn là trung tâm mà chúng tôi hướng đến, không ngừng nỗ
lực để tạo ra những sản phẩm dịch vụ thiết thực cho khách hàng chúng tôi. Xin giới thiệu sau
đây biểu phí mới nhất của chúng tôi.
Ngân hàng Standard Chartered cam kết xây dựng trở thành một đơn vị kinh doanh bền vững
trong dài hạn và được tin tưởng trên toàn thế giới trong việc duy trì chất lượng cao về quản trị
doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và tính đa dạng về nhân viên.
Giá trị thương hiệu của Ngân Hàng được nhận diện bằng cam kết “Here for good”. Để biết
thêm chi tiết về ngân hàng của chúng tôi, vui lòng vào trang web
www.standardchartered.com hoặc liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng số +84 8 3910
6116 tại Hồ Chí Minh và số +84 4 3936 8220 tại Hà Nội.

Maxime de Guillebon
Giám đốc khối ngân hàng giao dịch,
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Vietnam

Việt Nam

Dịch vụ về tài khoản

Các dịch vụ về tài khoản

Dịch vụ

VND (chưa bao gồm VAT)

Phí duy trì tài khoản (Nếu tài khoản ngưng
hoạt động trên 12 tháng)
Yêu cầu số dư tối thiểu (trên tổng số dư
trung bình hàng tháng của các tài khoản)
Phí duy trì tài khoản (Nếu số dư trung
bình ít hơn số tối thiểu)
Phí duy trì tài khoản ngoại tệ EUR/CHF
(tính trên số dư trung bình hàng tháng)

VND600,000
VND100,000,000 hoặc tương đương
VND500,000
0.025%

Sao kê tài khoản
Dịch vụ
Sao kê hàng tháng
Sao kê theo yêu cầu (tối đa 1 năm gần
nhất)
Phát hành lại sao kê tài khoản (mỗi tài
khoản)

VND (chưa bao gồm VAT)
Miễn Phí
VND100,000
VND600,000

Xác nhận kiểm toán (không bao gồm bưu
phí, nếu có)

VND400,000

Xác nhận số dư /Thư xác nhận cho mọi
mục đích (mỗi tài khoản và không bao
gồm bưu phí, nếu có)

VND500,000

Thông báo người thụ hưởng về các khoản
chuyển khoản
Cấp thêm bản sao giấy báo có/báo nợ
(mỗi bản)

Miễn Phí
VND20,000
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Dịch vụ về tài khoản

Việt Nam

SWIFT (Phí hàng tháng)
Dịch vụ
MT940/950/900/910 – Phí cài đặt

VND (chưa bao gồm VAT)
VND1,600,000

MT940/950/900/910 – Phí hàng tháng

VND800,000

Dịch vụ giao dịch tại quầy
Dịch vụ
Phí giao dịch tiền mặt
Nộp tiền mặt tại quầy

VND (chưa bao gồm VAT)
Miễn Phí

Rút tiền mặt tại quầy

Miễn Phí

Phí liên quan đến giao dịch Séc

VND (chưa bao gồm VAT)

Thanh toán séc xuất trình
(Séc do SCB phát hành)
Séc trong nước
Phát hành hối phiếu
(Không bao gồm bưu phí, nếu có)

VND300,000
VND400,000

Nhờ thu séc (séc do NH khác phát hành)
Séc nhờ thu trong nước
Séc nhờ thu nước ngoài
Tối thiểu
Chiết khấu séc bằng ngoại tệ
(tùy thuộc vào hạn mức tín dụng và không
bao gồm bưu phí, nếu có)
Tối thiểu

VND120,000
0.20%
VND240,000
1%
VND240,000
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Dịch vụ về tài khoản

Việt Nam

Dịch vụ
Dịch vụ khác
Phát hành sổ séc
(mỗi cuốn gồm 5 tờ séc trắng)
Phí ngừng thanh toán (mỗi séc)

VND (chưa bao gồm VAT)
VND25,000
VND120,000

Séc bị hoàn trả (Không bao gồm phí
của ngân hàng thứ ba)
Hoàn trả bởi SCB

VND500,000

Hoàn trả cho SCB

VND250,000

Dịch Vụ Tài Khoản Phong Tỏa
Dịch vụ tài chính để phong tỏa tiền trong tài khoản và chỉ phát hành khi các điều khoản thanh
toán đã được đáp ứng
Phí dịch vụ tối thiểu
Giá trị hợp đồng
Thời hạn
Phí mở tài khoản
Đến USD10 triệu

Bất kỳ

VND 1000,000,000

< 3 tháng

VND 1000,000,000

Đến USD50 triệu
> 3 tháng

VND 500,000,000
VND 200,000,000

Đến USD250 triệu

Tối thiểu 14
ngày

Miễn Phí

Hơn USD500 triệu

Bất kỳ

Miễn Phí

Dịch vụ cho vay ủy thác
Nhận ủy thác cho vay giữa các công ty cùng một tập đoàn
Phí dịch vụ

Theo hợp đồng
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Dịch vụ thanh toán

Việt Nam

Dịch vụ thanh toán
Dịch vụ
USD
Chuyển khoản trong nước
Chuyển khoản trong Ngân hàng
(giữa các tài khoản mở tại SCB Việt
Miễn Phí
Nam)
Chuyển lương trong nước (VND) (không bao gồm phí ngân hàng trung gian)

VND

Giá trị thấp (Dưới VND 500.000.000)
Giá trị cao (Lớn hơn hoặc bằng VND
N/A
500.000.000)
Tối đa
Chuyển khoản trong nước (VND) (không bao gồm phí ngân hàng trung gian)

VND25,000

Giá trị thấp (Dưới VND 500.000.000)
Giá trị cao (Lớn hơn hoặc bằng VND
500.000.000)
Tối đa
Chuyển khoản trong nước (ngoại tệ)
Tối thiểu
Tối đa

VND1,000,000

VND25,000
N/A

0.04%
VND1,000,000

0.04%
USD5
USD50

Phí ngân hàng trung gian BIDV
Thanh toán lệnh thuế và hải quan
đến kho bạc nhà nước

0.04%

N/A
VND100,000

N/A
VND25,000

Chuyển khoản ra nước ngoài
Chuyển khoản bằng điện tín
(Chưa bao gồm phí điện tín và phí
ngân hàng trung gian, nếu có)
Phí điện tín / phí telex
Bảo đảm miễn phí ngân hàng trung
gian trong trường hợp người chuyển
chịu (chỉ áp dụng cho thanh toán
bằng USD và không bao gồm phí
telex)

USD20
USD3
N/A
USD35
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Việt Nam

Dịch vụ thanh toán

Dịch vụ
Giải pháp giao dịch thanh toán
Thanh toán định kỳ
Kết chuyển và cân bằng tiền mặt
Thanh toán ví điện tử
Dịch vụ khác
Từ chối lệnh do không đảm bảo số
dư
Lệnh bị trả lại từ ngân hang hưởng
Hủy lệnh/Sửa đổi lệnh thanh toán

VND (chưa bao gồm VAT)
VND200,000 (phí thiết lập)
VND400,000 (phí thiết lập)
VND25,000
VND250,000
VND250,000

Thanh toán trong nước

VND250,000

Thanh toán ngoài nước (không bao
gồm phí ngân hàng trung gian, nếu
có)

VND500,000
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Dịch vụ thu hộ

Việt Nam

Dịch vụ thu hộ
Dịch vụ
Nhận tiền
Từ chuyển khoản trong nước
Từ chuyển khoản nước ngoài (Đến tài
khoản ở SCB VN)
Tài khoản ảo
Phí cài đặt ban đầu
Phí dịch vụ hàng tháng
Phí giao dịch tài khoản ảo

VND (chưa bao gồm VAT)
Miễn Phí
Miễn Phí
VND500,000
VND400,000
VN20,000

Giải pháp thu hộ tiền mặt qua ngân hàng đối tác
Thu hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

(theo thỏa thuận)

Thu hộ tiền mặt tại quầy

(theo thỏa thuận)

Thu hộ qua POS

(theo thỏa thuận)

Thu hộ qua cổng thanh toán điện tử
Ghi nợ trực tiếp
Thu hộ ví điện tử

(theo thỏa thuận)
(theo thỏa thuận)
(theo thỏa thuận)
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Các dịch vụ khác

Việt Nam
Dịch vụ thanh khoản
Dịch vụ

VND (chưa bao gồm VAT)

Kết chuyển và cân bằng tiền mặt tự động giữa các tài khoản trong hệ thống Standard
Chartered Bank Vietnam
Phí cài đặt ban đầu (mỗi tài khoản)

VND1,000,000

Phí dịch vụ hàng tháng (mỗi tài khoản)

VND500,000

Straight2Bank - Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến
Dịch vụ
Lắp đặt lần đầu S2B Web

VND (chưa bao gồm VAT)
VND1,200,000

Phí sử dụng hàng tháng S2B Web

VND700,000

Lắp đặt lần đầu S2B H2H

(theo thỏa thuận)

Phí sử dụng hàng tháng S2B H2H

(theo thỏa thuận)

Lắp đặt lần đầu S2B SWIFTNET

(theo thỏa thuận)

Phí sử dụng hàng tháng S2B
SWIFTNET

(theo thỏa thuận)

Dịch Vụ Khác
Fax (theo yêu cầu)

Trong nước: VND43,000/trang;
Nước Ngoài: VND107,500/trang

Điện phí tra soát

VND537,500 / điện

Phí chuyển phát

VND1,075,000

Bưu phí

Trong nước: VND107,500;
Nước Ngoài: VND215,000
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Vietnam

Điều khoản dịch vụ Việt Nam

Lưu ý:
•
•
•
•
•

Phí áp dụng chưa bao gồm 10% thuế GTGT và phí của ngân hàng đối tác trừ phi có quy định
khác.
Biểu phí có thể thay đổi bởi Ngân hàng Standard Chartered mà sẽ không được báo trước.
Phí áp dụng đối với giao dịch được phép giao dịch bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam là USD
và các giao dịch khác là VND.
Biểu phí áp dụng đối với ngoại tệ khác ngoài VND và USD sẽ dựa vào biểu phí VND với tỉ giá áp
dụng bởi Ngân hàng Standard Chartered hoặc các chi nhánh tại Việt Nam.
Để biết thêm chi tiết về các sản phẩm chuyên biệt, vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ Khách
hàng hoặc Khối ngân hàng giao dịch

Tài liệu này do Tập đoàn SC phát hành. Dù cho nội dung của tài liệu đã được xem xét và
chuẩn bị kỹ càng, tài liệu này không cấu thành bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với
lỗi hiển nhiên, lỗi thiếu sót hoặc bất kỳ ý kiến nào được đưa ra trong đây. Khách hàng phải có
sự đánh giá độc lập bởi chính khách hàng (hoặc thông qua tư vấn chuyên nghiệp của khách
hàng nếu cần thiết) đối với các rủi ro và hậu quả của bất kỳ vấn đề nào được đưa ra trong tài
liệu này. Tập đoàn SC không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất
nào phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này và không cũng chịu bất cứ trách nhiệm nào liên
quan đến bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào của tài liệu này. Tài liệu này có các thông tin độc quyền
của Tập đoàn SC và Khách hàng không được cung cấp tài liệu này cho bất kỳ bên thứ ba
nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tập đoàn SC. “Tập đoàn SC” nghĩa là
Standard Chartered Bank và các công ty mẹ, các công ty con, các tổ chức các công ty liên
kết, các văn phòng đại diện và chi nhánh của Standard Chartered Bank ở bất kỳ quốc gia
nào.

