THÔNG BÁO

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
Mức phí áp dụng đối với Khách hàng tham gia sử dụng Dịch vụ kể từ ngày 05/01/2017 như sau:

VI. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁC
KHOẢN MỤC

STT

MỨC PHÍ ÁP DỤNG
CÁ NHÂN
TỔ CHỨC

GHI CHÚ

11.1 Phí sao lục chứng từ
-

Trong vòng 1 tháng

-

Trên 1 tháng

10.000 đồng/1
chứng từ
50.000
đồng/1chứng từ

10.000 đồng/1
chứng từ
50.000
đồng/1chứng từ

Phí dịch vụ giao dịch qua fax (áp
dụng đối với Khách hàng tổ chức)

11.2

200.000
đồng/tháng
100.000
đồng/lệnh/ngày

Phí thực hiện giao dịch qua Fax

-

Phí phạt chậm bổ sung chứng từ bản
gốc
11.3 Phí Fax hộ chứng từ
-

-

Đơn vị nhận Cùng Tỉnh/Thành phố

-

Đơn vị nhận Khác Tỉnh/Thành phố

Đơn vị nhận nước ngoài
Phí nhận sổ phụ qua thư bưu điện
Cùng tỉnh
Khác tỉnh
Phí nhận sổ phụ qua email
Phí Dịch vụ ký quỹ ngành nghề
11.6
kinh doanh
11.4
11.5

Phí trung gian thanh toán tiền
11.7
chuyển nhượng bất động sản

1.000 đồng/trang;
tối thiểu 5.000
đồng/lần
3.000 đồng/trang;
tối thiểu 5.000
đồng/lần
5 USD/trang

1.000 đồng/trang;
tối thiểu 5.000
đồng/lần
3.000 đồng/trang;
tối thiểu 5.000
đồng/lần
5 USD/trang

30.000 đồng/lần
60.000 đồng/lần
0 đồng

30.000 đồng/lần
90.000 đồng/lần
0 đồng

0 đồng

0 đồng

0,15%/giá trị thanh
toán qua SCB; tối
thiểu 500.000
đồng

Ghi chú:
•

Biểu phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (10%). Các khoản phí đã bao gồm thuế hoặc không
thuộc đối tượng chịu thuế được ghi chú trong Biểu phí.

•

Phí thu bằng ngoại tệ của các nghiệp vụ phát sinh, Khách hàng có thể thanh toán bằng VND theo tỷ giá
bán do SCB niêm yết tại thời điểm thu phí.

•

Khách hàng có thể thanh toán phí phát sinh bằng tiền mặt (VND) hoặc bằng chuyển khoản (VND, ngoại
tệ). SCB được tự động trích tiền từ bất cứ tài khoản nào của Khách hàng để thực hiện thu phí.

•

Biểu phí TTQT nêu ở phần III là biểu phí được sử dụng trong trường hợp Khách hàng chỉ sử dụng dịch
vụ TTQT thuần. Trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói thanh toán nhập khẩu/chuyển tiền đi
thì áp dụng mức phí theo thỏa thuận.

•

Khi thực hiện các giao dịch thu phí quy định tại biểu phí này, các chi phí phát sinh như bưu phí, điện
phí và các chi phí khác do ngân hàng khác thu hoặc theo yêu cầu của Khách hàng sẽ được thu theo thực
tế phát sinh (loại trừ phí dịch vụ nhận sổ phụ qua thư bưu điện cho Khách hàng tổ chức).

•

Phí dịch vụ và các khoản phí khác mà SCB đã thu sẽ không được hoàn trả lại nếu Khách hàng có yêu
cầy hủy bỏ dịch vụ sau khi SCB đã thực hiện.

•

Những dịch vụ khác không được liệt kê ở biểu phí này sẽ được SCB thông báo cho Khách hàng khi có
nghiệp vụ phát sinh.

•

Biểu phí này có thể được thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của SCB trong từng thời kỳ.

