
1 

 

 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ  

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

Đơn vị tính: VNĐ – Chưa bao gồm VAT 

Thời gian áp dụng: Từ 01/06/2020 

 

MÃ 

PHÍ 

STT DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ MỨC PHÍ ÁP DỤNG 

Giao dịch ngoại tệ Giao dịch VNĐ 

  A DỊCH VỤ TÀI KHOẢN 
  

  I Mở và quản lý tài khoản 
 

 
 

DN-

TK01 

1 Mở các loại tài khoản (Tiền gửi 

thanh toán; Tiền gửi có kỳ hạn; Tiền 

vay) 

Miễn phí 

DN-

TK02 

2 Số dư tối thiểu (đối với tài khoản tiền 

gửi thanh toán) 

100 USD 1.000.000 VND 

DN-

TK03 

3 Quản lý tài khoản 1 USD/tháng 10.000 

VND/tháng 

DN-

TK04 

4 Rút quá số dư tối thiểu (GDV thu phí 

ngay khi phát sinh giao dịch làm cho số 

dư tài khoản thấp hơn số dư tối thiểu) 

(Trừ trường hợp do chính sách khách 

hàng được lãnh đạo phê duyệt, thu nợ 

gốc lãi, lãi phạt, thanh toán L/C và các 

loại phí Ngân hàng phải thu) 

1-3 USD/tài 

khoản/lần phát sinh 

0-50.000 VND/tài 

khoản/lần phát 

sinh 

  5 Đóng tài khoản tiền gửi thanh toán 

theo yêu cầu của chủ tài khoản 

  

DN-

TK05 

   – ≤1 năm kể từ ngày mở 10 USD 150.000 VND 

DN-

TK06 

   – >1 năm kể từ ngày mở 5 USD 100.000 VND 

  II Nộp/rút tiền mặt 
  

  1 Nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi 

thanh toán 

  

DN-

TK07 

  – Cùng tỉnh (TP) 1. Nộp lần đầu duy 

trì số dư tối thiểu: 

Miễn phí. 

2. Nộp vượt quá số 

dư tối thiểu và các 

lần nộp sau:  

- USD mệnh giá 

lớn (≥50 USD):  

0,2%/Số tiền 

Tối thiểu 2USD 

Miễn phí 

DN-

TK08 

  –Khác tỉnh (TP) 0,03% 

Tối thiểu 

10.000 VND 
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- USD mệnh giá 

nhỏ (<50 USD): 

0,3%/số tiền  

Tối thiểu 2USD 

- EUR và các ngoại 

tệ khác:  0,3%/số 

tiền 

Tối thiểu 2 USD 

  2 Rút tiền mặt từ tài khoản Tiền gửi 

thanh toán (kể cả rút bằng séc) 

  

DN-

TK09 

  – Cùng tỉnh (TP) - USD: 0,2%/Số 

tiền 

Tối thiểu 2 USD       

- Ngoại tệ khác:  

0,4%/ Số tiền 

Tối thiểu 3 USD 

Miễn phí 

DN-

TK10 

  – Khác tỉnh (TP) 0,03% /Số tiền 

Tối thiểu 

30.000 VND 

DN-

TK11 

  - Rút tiền mặt từ tài khoản trong 

vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp 

(chỉ áp dụng đối với số tiền nộp tiền 

mặt vào tài khoản) ngoài phí rút tiền 

(nếu có) thu thêm 

0,03%/Số tiền 

Tối thiểu 1 USD 

0,03%/Số tiền 

Tối thiểu 

10.000 VND 

  3 Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi có 

kỳ hạn 

  

DN-

TK12 

  - Cùng tỉnh (TP) Miễn phí Miễn phí 

DN-

TK13 

  - Khác tỉnh (TP) Miễn phí Miễn phí 

  4 Rút tiền từ tài khoản tiền gửi có kỳ 

hạn 

  

DN-

TK14 

  Rút tiền (từng phần hoặc tất toán), 

chuyển tiền trong vòng 02 ngày làm 

việc kể từ ngày gửi tiền (trừ trường hợp 

khách hàng thay đổi kỳ hạn sổ hoặc rút 

ra để làm sổ khác), ngoài phí chuyển 

tiền (nếu có) thu thêm 

0-0,15%/số tiền rút 

Tối thiểu 2 USD 

0-0,04%/Số tiền 

rút 

Tối thiểu 

10.000 VND 

  III Cung cấp thông tin tài khoản 
  

  1 Cung cấp sao kê tài khoản 
 

DN-

TK15 

1.1 Cung cấp sao kê tài khoản định kỳ 

hàng tháng (lưu ý thu thêm phí 

chuyển phát nếu có) 

Miễn phí Miễn phí 

  1.2 Cung cấp sao kê tài khoản đột xuất 
  

DN-

TK16 

   - Các GD ≤ 1  năm kể từ ngày yêu 

cầu 

30.000 VND/01 sao kê/01 tài khoản 
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DN-

TK17 

   - Các GD > 1  năm kể từ ngày yêu 

cầu 

50.000 VND/01 sao kê/01 tài khoản 

DN-

TK18 

1.3 Cung cấp sao kê theo yêu cầu đặc biệt 

(Khách hàng có thể yêu cầu cung cấp 

thông tin tài khoản theo các nội dung 

mà mẫu báo cáo tài khoản có hoặc 

không đầy đủ) 

Theo thỏa thuận  

Tối thiểu 5 USD 

Theo thỏa thuận  

Tối thiểu 

50.000 VND 

  2 Sao lục chứng từ 
 

DN-

TK19 

   - Chứng từ lưu trong năm tài chính 20.000 VND/chứng từ 

DN-

TK20 

   - Chứng từ lưu trước năm tài chính 30.000 VND/chứng từ 

DN-

TK21 

3 Xác nhận tài khoản/số dư tài khoản 

(tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ 

hạn) 

50.000 VND/lần/bản đầu+10.000 VND/ 

bản tăng thêm 

  4  Phong tỏa số dư tiền gửi  theo yêu 

cầu của khách hàng  

  

DN-

TK22 

  - Do sử dụng dịch vụ của VRB Miễn phí 

DN-

TK23 

 - Phong tỏa để thực hiện cầm cố vay 

tại TCTD khác 

300.000 VND/lần/tài khoản 

DN-

TK24 

  -  Lý do khác 100.000 VND/lần/tài khoản 

DN-

TK25 

5 Các dịch vụ xác nhận khác Theo thoả thuận 

DN-

TK26 

6 Báo mất giấy tờ có giá 
 

20.000VND/lần + 

Phí bưu điện 

DN-

TK27 

7 Cấp lại giấy tờ có giá 
 

50.000 VND/tờ 

hoặc 1 hợp đồng 

DN-

TK28 

8 Chuyển nhượng giấy tờ có giá 
 

50.000 VND/tờ 

hoặc 1 hợp đồng 

  IV Dịch vụ SMS Banking 
  

DN-

TK29 

1 Phí thuê bao hàng tháng (tính cho 

01 số điện thoại đăng ký) 

1-2 USD 20.000-30.000 

VND 

  B DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN 
  

  I CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC 
  

  1 Chuyển tiền đi 
  

  1.1 Trích tài khoản chuyển đi trả cho 

người thụ hưởng tại VRB 

  

DN-

CT01 

  - Cùng tỉnh (TP) Miễn phí 
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DN-

CT02 

   - Khác tỉnh (TP) 0,01-0,03%/Số tiền 

Tối thiểu 1 USD 

0,01-0,03%/Số 

tiền 

Tối thiểu 

10.000 VND 

DN-

CT03 

  - Chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm 

việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài 

khoản, khi chuyển khoản, ngoài phí 

chuyển khoản (nếu có) thu thêm 

 Lưu ý: Chi nhánh không thu phí đối 

với các khoản tiền khi nộp tiền mặt vào 

tài khoản là giao dịch khác tỉnh/thành 

phố 

 
0-0,03%/Số tiền 

Tối thiểu 

10.000 VND 

  1.2 Trích tài khoản chuyển đi trả cho 

người thụ hưởng nhận bằng tiền mặt 

tại VRB 

  

DN-

CT04 

   - Cùng tỉnh (TP) Áp dụng phí rút 

tiền mặt tương ứng 

DN-TK09, 

DNTK10, DN-

TK11 

0-0,02%/Số tiền 

Tối thiểu 

10.000 VND 

DN-

CT05 

   - Khác tỉnh (TP) 0,01-0,04%/Số 

tiền 

Tối thiểu 

10.000 VND 

DN-

CT06 

  - Chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm 

việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài 

khoản, khi chuyển khoản, ngoài phí 

chuyển khoản (nếu có) thu thêm 

 Lưu ý: Chi nhánh không thu phí đối 

với các khoản tiền khi nộp tiền mặt vào 

tài khoản là giao dịch khác tỉnh/thành 

phố 

 
0-0,03%/Số tiền 

Tối thiểu 

10.000 VND 

  1.3 Trích tài khoản chuyển tiền đi khác hệ 

thống 

  

     - Cùng tỉnh (TP) 0,01-0,02%/Số tiền 

Tối thiểu 5 USD 

 

DN-

CT07 

  + Số tiền <500 triệu và VRB nhận 

chứng từ trước 14h (tối đa 3 giao 

dịch/ngày/trên cùng 1 khách hàng thụ 

hưởng tại cùng 1 ngân hàng) 

 
0-0,01%/Số tiền 

Tối thiểu 

10.000 VND 

DN-

CT08 

  + Số tiền <500 triệu và VRB nhận 

chứng từ sau 14h hoặc số tiền ≥500 

triệu 

 
0,01-0,03%/Số 

tiền 

Tối thiểu 

10.000 VND 

DN-

CT09 

   - Khác tỉnh (TP) 0,03-0,05%/Số tiền 

Tối thiểu 5 USD 

0,03-0,07%/Số 

tiền 
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Tối thiểu 

25.000VND 

     - Trích tài khoản chuyển đi (Tài 

khoản - Tài khoản) qua thanh toán bù 

trừ (Áp dụng riêng cho Chi nhánh 

Khánh Hòa) 

  

DN-

CT10 

  + Số tiền <500 triệu (tối đa 3 giao 

dịch/ngày/trên cùng 1 khách hàng thụ 

hưởng tại cùng 1 ngân hàng) 

 
10.000 VND/món 

DN-

CT11 

  + Số tiền ≥500 triệu  
 

0,01%/Số tiền 

Tối thiểu 

10.000 VND 

DN-

CT12 

  - Chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm 

việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài 

khoản, khi chuyển khoản, ngoài phí 

chuyển khoản (nếu có) thu thêm 

 Lưu ý: Chi nhánh không thu phí đối 

với các khoản tiền khi nộp tiền mặt vào 

tài khoản là giao dịch khác tỉnh/thành 

phố 

 
0-0,03%/Số tiền 

Tối thiểu 

10.000 VND 

  1.4 Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ 

thống 

  

DN-

CT13 

   - Cùng tỉnh (TP) Áp dụng phí 

chuyển tiền +phí 

rút tiền mặt tương 

ứng 

0,01-0,03%/Số 

tiền 

Tối thiểu 

20.000VND 

DN-

CT14 

   - Khác tỉnh (TP) 0,05-0,07%/Số 

tiền 

Tối thiểu 

30.000VND 

DN-

CT15 

1.5 Chuyển tiền theo danh sách: 0,2 USD/TK thụ 

hưởng/lần + Phí 

chuyển tiền tương 

ứng 

Tối thiểu 2 

USD/lần thanh 

toán 

1.000-4.000 VND 

/TK thụ 

hưởng/lần + phí 

chuyển tiền tương 

ứng 

Tối thiểu 

20.000 VND/lần 

thanh toán 

DN-

CT16 

1.6 Trích từ tài khoản chuyển tiền định kỳ 

theo thoả thuận với khách hàng 

(không bao gồm trả nợ vay) 

2 USD/món/lần 

chuyển tiền + phí 

chuyển tiền tương 

ứng 

20.000 VND 

/món/lần chuyển 

tiền + phí chuyển 

tiền tương ứng 
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  2 Chuyển tiền đến (Chỉ áp dụng với 

các khoản tiền chuyển từ ngoài hệ 

thống VRB) 

  

DN-

CT17 

   - Chuyển tiền đến, trả vào tài khoản Miễn phí 

DN-

CT18 

   - Chuyển tiền đến, trả bằng tiền mặt Áp dụng phí rút 

tiền mặt tương ứng 

0-0,02%/Số tiền 

Tối thiểu 

10.000 VND 

  3 Tra soát 
  

DN-

CT19 

   - Tra soát, điều chỉnh, hủy lệnh 

chuyển tiền (không thu phí trong 

trường hợp chuyển tiền đến)  

2 USD/lần - Cùng tỉnh, TP: 

15.000 VND/lần  

 - Khác tỉnh, TP: 

25.000 VND/lần 

  4 Giao dịch séc 
  

DN-

CT20 

4.1 Cung ứng séc trắng 
 

Theo thông báo 

của Ban Tài chính 

kế toán 

DN-

CT21 

4.2 Bảo chi séc 
 

10.000 VND/ tờ 

DN-

CT22 

4.3 Đình chỉ thanh toán séc 
 

20.000 VND/tờ 

DN-

CT23 

4.4 Thông báo mất séc 
 

100.000 VND/lần 

  4.5 Nhận séc 
  

DN-

CT24 

  - Nhận séc để gửi đi bù trừ (cùng 

tỉnh,TP) 

0,5 USD/tờ 10.000 VND/tờ 

DN-

CT25 

  - Nhận thu hộ séc ngoài hệ thống, 

khác tỉnh (TP) 

0,5 USD/tờ + Phí 

bưu điện theo thực 

tế phát sinh 

10.000 VND/tờ + 

Phí bưu điện theo 

thực tế phát sinh 

  4.6 Thanh toán séc 
  

DN-

CT26 

4.6.1 Thanh toán kết quả bù trừ séc 
 

5.000-10.000 

VND/tờ 

  4.6.2 Thanh toán séc trong hệ thống (Thu 

phí người ký phát) 

  

DN-

CT27 

  - Séc chuyển khoản Áp dụng phí chuyển tiền tương ứng 

DN-

CT28 

  - Séc lĩnh tiền mặt Áp dụng phí rút riền tương ứng 

DN-

CT29 

4.6.3 Thanh toán séc khác hệ thống (Thu 

phí người thu hưởng) 

Áp dụng phí chuyển tiền tương ứng 

  5 Giao dịch nhờ thu trong nước 
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  5.1 Nhận ủy nhiệm thu 
  

DN-

CT30 

  - Gửi đi thanh toán bù trừ cùng tỉnh 

(TP) 

 
10.000 VND/món 

DN-

CT31 

  - Gửi đi thanh toán khác tỉnh (TP) 
 

10.000VND/món 

+ Phí gửi đi ngoài 

tỉnh (TP) 

DN-

CT32 

5.2 Hủy nhờ thu theo yêu cầu 2 USD/chứng từ 15.000 

VND/chứng từ 

DN-

CT33 

5.3 Nhờ thu bị từ chối Theo thực tế phát 

sinh 

Theo thực tế phát 

sinh 

DN-

CT34 

6 Phí dịch vụ khác theo yêu cầu của 

khách hàng 

Theo thỏa thuận 

Tối thiểu 1USD 

Theo thỏa thuận 

Tối thiểu 

20.000VND 

  II CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ 
  

  1 Chuyển tiền đi  
  

DN-

CT35 

1.1 Phí trong nước do người chuyển chịu 

(SHA)/người nhận chịu (BEN) 

0,15-0,2%/Số tiền, 

Tối thiểu 5 USD + 

Điện phí 

 

  1.2 Phí trong và ngoài nước do người 

chuyển chịu (OUR) 

  

DN-

CT36 

   − Đối với lệnh thanh toán bằng USD, 

EUR, RUB  

Áp dụng phí như 

chuyển phí SHA + 

25 USD/ 25 

EUR/500 RUB 

 

DN-

CT37 

   - Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ khác 

USD, EUR, RUB 

Áp dụng phí SHA 

+ 30 USD/món 

 

  1.3 Điện phí 
  

DN-

CT38 

  - Điện chuyển tiền 5-100 USD 
 

DN-

CT39 

  - Điện khác 10-100 USD 
 

DN-

CT40 

1.4 Tra soát, sửa đổi thông tin, yêu cầu 

hoàn trả lệnh chuyển tiền theo yêu cầu 

người chuyển 

5 USD + Điện phí 

+ Phí ngân hàng 

nước ngoài (nếu 

có) 

 

DN-

CT41 

1.5 Phí Back value Theo thực tế phát 

sinh 

 

DN-

CT42 

1.6 Phí NODEDUCT Áp dụng như phí 

SHA + 30 USD 
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  2 Chuyển tiền đến 
  

DN-

CT43 

   - Phí do người hưởng chịu 0,05%/Số tiền 

Tối thiểu 5 USD 

 

DN-

CT44 

   - Phí do nước ngoài chịu Theo biểu phí thu 

từ người thụ hưởng 

 

DN-

CT45 

  - Điện phí 5-100 USD 
 

DN-

CT46 

   - Hoàn trả  0,05%/Số tiền, 

Tối thiểu 5 USD + 

Điện phí 

 

DN-

CT47 

   - Tra soát 5 USD + Điện phí 

+ Phí ngân hàng 

nước ngoài (nếu 

có) 

 

DN-

CT48 

   - Thông báo tiền đến cho người nhận 

theo yêu cầu của người chuyển 

1 USD/thông báo 
 

  3 Thanh toán séc quốc tế 
  

  3.1 Mua séc du lịch 
  

DN-

CT49 

   - Trả bằng VND 0,5%/Giá trị séc 

Tối thiểu 1 USD 

 

DN-

CT50 

  - Trả bằng ngoại tệ 1%/Giá trị séc 

Tối thiểu 2 USD 

 

  3.2 Nhờ thu séc 
  

DN-

CT51 

   - Nhận séc để gửi đi nhờ thu 2 USD/tờ 
 

DN-

CT52 

  - Thanh toán kết quả nhờ thu séc 0,2%/Trị giá séc, 

Tối thiểu 5 USD + 

Phí bưu điện theo 

thực tế + Phí ngân 

hàng nước ngoài 

(nếu có) 

 

DN-

CT53 

  - Bị từ chối thanh toán nhờ thu Phí bưu điện theo 

thực tế + Phí ngân 

hàng nước ngoài 

(nếu có) 

 

DN-

CT54 

   - Hủy nhờ thu theo yêu cầu 10 USD + Phí ngân 

hàng nước ngoài 

(nếu có) 
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 III NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 1 0.02%/ số tiền 

Tối thiểu 3 USD 

Tối đa 200 USD 

0.01%/ số tiền 

Tối thiểu 

10,000VND 

Tối đa 1,000,000 

VND 

  C DỊCH VỤ TÍN DỤNG 
  

 1 Phí trả nợ trước hạn (**)   

DN-

TD01 

1.1 Ngắn hạn (*) 0% - 0,01% số tiền trả nợ trước hạn × 

số tháng trả nợ trước hạn hoặc theo thỏa 

thuận giữa VRB và khách hàng trong 

từng trường hợp cụ thể. 

Tối thiểu (nếu 

không miễn phí) 25 

USD 

Tối thiểu (nếu 

không miễn phí) 

500.000 VND 

DN-

TD02 

1.2 

 

 

Trung dài hạn (*) 0% - 0,03% số tiền trả nợ trước hạn × 

số tháng trả nợ trước hạn hoặc theo thỏa 

thuận giữa VRB và khách hàng trong 

từng trường hợp cụ thể. 

Tối thiểu (nếu 

không miễn phí) 25 

USD 

Tối thiểu (nếu 

không miễn phí) 

500.000 VND 

DN-

TD03 

2 Phí trả cho hạn mức tín dụng dự 

phòng (*) 

Theo thỏa thuận 

Tối thiểu 25 USD Tối thiểu 

500.000 USD 

DN-

TD04 

3 Phí thu xếp cho vay hợp vốn (*) 0,05%/ số tiền thu xếp 

Tối thiểu 5 0USD Tối thiểu 

1.000.000 VND 

DN-

TD05 

3.1 Phí quản lý khoản vay hợp vốn (*) 0,05%-0,15% × số dư thực tế/năm 

Tối thiểu 50 USD Tối thiểu 

1.000.000 VND 

 4 Phí cam kết rút vốn   

DN-

TD06 

 4.1 Chậm rút vốn theo cam kết (*) 0,05% × Số tiền chậm rút/ngày 

Tối thiểu 25 USD Tối thiểu 

500.000 VND 

 4.2 0,25% × Số tiền hủy bỏ 

                                                           
 



10 

 

DN-

TD07 

Hủy bỏ cam kết rút vốn (Hủy bỏ một 

phần hoặc hủy bỏ toàn bộ/hủy hợp 

đồng) (*)  

Tối thiểu 25 USD Tối thiểu 

500.000 VND 

DN-

TD08 

4.3 Rút vượt số tiền cam kết (theo lịch rút 

vốn đã thỏa thuận) (*) 

0,05% × Số tiền vượt 

Tối thiểu 25 USD Tối thiểu 

500.000 VND 

 5 Phí dịch vụ khác theo yêu cầu của 

khách hàng (không trong danh mục 

biểu phí niêm yết chỉ thực hiện khi có 

yêu cầu của khách hàng) 

  

DN-

TD09 

5.1 Phí xác nhận cung cấp tín dụng (*) Theo thỏa thuận. 

Tối thiểu 25 USD Tối thiểu 

500,000 VND 

DN-

TD10 

5.2 Phí cam kết cấp tín dụng (*) Theo thỏa thuận 

Tối thiểu 25 USD Tối thiểu 

500,000 VND 

  D DỊCH VỤ BẢO LÃNH 
  

DN-

BL01 

1 Xác định, duy trì hạn mức bảo lãnh 

(*) 

0-0,1% × Hạn mức bảo lãnh/năm 

Tối thiểu (nếu 

không miễn phí): 

10 USD 

Tối thiểu (nếu 

không miễn phí): 

200.000 VND 

DN-

BL02 

2 Phí đầu mối thu xếp đồng bảo lãnh 

(Thu từ bên tham gia đồng bảo lãnh) 

(*) 

0,03% giá trị khoản bảo lãnh 

 3 Phát hành bảo lãnh Tính theo số tiền bảo lãnh và thời gian 

bảo lãnh thực tế  (1 năm = 365 ngày) 

DN-

BL03 

3.1 Phần ký quỹ (*) 0 - 1%/năm 

Tối thiểu 10 USD Tối thiểu 

200.000 VND 

 3.2 Phần có tài sản đảm bảo    

 3.2.1 Bảo lãnh dự thầu Tối thiểu 10 USD Tối thiểu 

200.000 VND 

DN-

BL04 

 + Bằng sổ TK, HĐTG và GTCG do 

VRB phát hành (*) 

0,5 - 1%/năm 0,5 - 1%/năm 

DN-

BL05 

   + Bằng sổ TK, HĐTG và GTCG do 

chính phủ và các TCTD khác phát 

hành (*) 

0,75 – 1,2%/năm 0,75 – 1,2%/năm 
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DN-

BL06 

   + Bằng bất động sản (*)  1,2%/năm 1,2%/năm 

DN-

BL07 

   + Bằng tài sản khác (*) 1,4%/năm 1,4%/năm 

DN-

BL08 

  + Bằng hỗn hợp nhiều tài sản (*) 1 – 1.4%/năm 1 – 1.4%/năm 

 3.2.2 Bảo lãnh bảo hành  Tối thiểu 25 USD Tối thiểu 

500.000 VND 

DN-

BL09 

 + Bằng sổ TK, HĐTG và GTCG do 

VRB phát hành (*) 

0,5 - 1%/năm 0,5 - 1%/năm 

DN-

BL10 

   + Bằng sổ TK, HĐTG và GTCG do 

chính phủ và các TCTD khác phát 

hành (*) 

0,75 - 2%/năm 0,75 - 2%/năm 

DN-

BL11 

   + Bằng bất động sản (*)  2%/năm 2%/năm 

DN-

BL12 

   + Bằng tài sản khác (*) 2,2%/năm 2,2%/năm 

DN-

BL13 

  + Bằng hỗn hợp nhiều tài sản (*) 1 – 2,2%/năm 1 – 2.2%/năm 

 3.2.3 Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo 

lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh 

khác  

Tối thiểu 35 USD Tối thiểu 

700.000 VND 

DN-

BL14 

 + Bằng sổ TK, HĐTG và GTCG do 

VRB phát hành (*) 

0,5 - 1%/năm 0,5 - 1%/năm 

DN-

BL15 

   + Bằng sổ TK, HĐTG và GTCG do 

chính phủ và các TCTD khác phát 

hành (*) 

0,75 – 2%/năm 0,75 – 2%/năm 

DN-

BL16 

   + Bằng bất động sản (*)  1,6%/năm 1,6%/năm 

DN-

BL17 

   + Bằng tài sản khác (*) 1,8%/năm 1,8%/năm 

DN-

BL18 

  + Bằng hỗn hợp nhiều tài sản (*) 1 – 2,2%/năm 1 – 2,2%/năm 

 3.2.4 Bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh 

toán, bảo lãnh thuế, bảo lãnh phát 

hành chứng khoán  

Tối thiểu 40 USD Tối thiểu 

800.000 VND 

DN-

BL19 

 + Bằng sổ TK, HĐTG và GTCG do 

VRB phát hành (*) 

0,5 - 1%/năm 0,5 - 1%/năm 

DN-

BL20 

   + Bằng sổ TK, HĐTG và GTCG do 

chính phủ và các TCTD khác phát 

hành (*) 

0,75 – 2%/năm 0,75 – 2%/năm 

DN-

BL21 

   + Bằng bất động sản (*)  2,4%/năm 2,4%/năm 
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DN-

BL22 

   + Bằng tài sản khác (*) 2,5 - 3%/năm 2,5 - 3%/năm 

DN-

BL23 

  + Bằng hỗn hợp nhiều tài sản (*) 1 – 3%/năm 1 – 3%/năm 

DN-

BL24 

3.3 Phần không có tài sản đảm bảo (*) 3 - 3,5%/năm 

Tối thiểu 50 USD 

3 - 3,5%/năm 

Tối thiểu 

1.000.000 VND 

 4 Sửa đổi bảo lãnh   

DN-

BL25 

4.1  Sửa đổi gia hạn, tăng tiền (*) Như phát hành bảo lãnh tính trên số 

tiền, thời gian tăng thêm 

DN-

BL26 

4.2 Sửa đổi khác (*) 10 USD/lần 200.000 VND/lần 

DN-

BL27 

5 Hủy bảo lãnh theo yêu cầu khách 

hàng (*) 

15 USD/lần 300.000 VND/lần 

DN-

BL28 

6 Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (*) 0,2% × Số tiền 

thực hiện 

Tối thiểu 25 USD 

0,2% × Số tiền 

thực hiện 

Tối thiểu 

500.000 VND 

DN-

BL29 

7 Sao y thư bảo lãnh; Phát hành thêm 

bản chính hoặc bản phụ 

3 USD/thư 50.000 VND/thư 

DN-

BL30 

8 Xác nhận bảo lãnh (*) Theo thỏa thuận 

DN-

BL31 

9 Bảo lãnh đối ứng (*) Theo thỏa thuận 

DN-

BL32 

10 Phí dịch thuật 

(Nếu không phải trường hợp phát 

hành bảo lãnh bằng tiếng nước ngoài 

thì phí này thuộc đối tượng chịu thuế 

GTGT) 

10 USD/thư 200.000 VND/thư 

 
11 Sử dụng mẫu thư bảo lãnh 

  

DN-

BL33 

  Mẫu VRB (*) Miễn phí 

DN-

BL34 

  Mẫu khác được VRB chấp thuận 10 USD/lần 200.000 VND/lần 

 E DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI 

SẢN ĐẢM BẢO 

  

  1 Phí thay đổi TSBĐ theo đề nghị của 

Khách hàng, bằng TSBĐ mới là: 

  

DN-

TS01 

1.1 + Bằng sổ TK, HĐTG và GTCG do 

VRB phát hành (*) 

Miễn phí 

DN-

TS02 

1.2  + Phương tiện vận tải (*) 0-200.000 VND/ lần 
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DN-

TS03 

1.3  + Bằng bất động sản (*)  0-200.000 VND/ lần 

DN-

TS04 

1.4  + Bằng tài sản khác (*) 0-200.000 VND/ lần 

  2 Phí mượn hồ sơ TSBĐ 
  

DN-

TS04 

1.1 + Bằng sổ TK, HĐTG và GTCG do 

VRB phát hành (*) 

0-200.000 VND/ lần 

DN-

TS06 

1.2  + Phương tiện vận tải (*) 0-200.000 VND/ lần 

DN-

TS07 

1.3  + Bằng bất động sản (*)  0-200.000 VND/ lần 

DN-

TS08 

1.4  + Bằng tài sản khác (*) 0-200.000 VND/ lần 

  3 Phí giải chấp từng phần TSBĐ 
  

DN-

TS09 

1.1 + Tài sản là sổ TK, HĐTG và GTCG 

do VRB phát hành (*) 

0-50.000 VND/ lần 

DN-

TS10 

1.2  + Tài sản khác (*) 0-100.000 VND/ lần 

DN-

TS11 

4 Phí sao lục giấy tờ tài sản theo yêu 

cầu (*) 

0-200.000 VND/ lần 

DN-

TS12 

5 Phí cấp/ tái cấp/ gia hạn bản sao 

đăng ký xe(*) 

Theo thỏa thuận 

  F TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU 
  

  I. Thư tín dụng (L/C) 
  

  1 Thư tín dụng (L/C) nhập khẩu  
  

 
1.1 Phát hành L/C gồm phần ký quỹ + 

phần không ký quỹ 

+ điện phí 

Tối thiểu 50USD 

 

DN-

XNK01 

1.1.1 Phần giá trị L/C ký quỹ bằng tiền 

(VNĐ/ngoại tệ) trên tài khoản tiền gửi 

không kỳ hạn/Tài khoản ký quỹ tại 

VRB (tài khoản tiền gửi không cài đặt 

hạn mức thấu chi)  

0.04%-0.08%/phần 

giá trị LC ký quỹ 

bằng tiền 

 

DN-

XNK02 

1.1.2 Phần giá trị L/C được đảm bảo bằng 

Tài khoản có Kỳ hạn hoặc Chứng chỉ 

tiền gửi, Kỳ phiếu và các GTCG khác 

do VRB phát hành  

0.05%-0.1% phần 

giá trị LC ký quỹ 

bằng 

TKTGCKH/HĐTG

/STK/GTCG 
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DN-

XNK03 

1.1.3 Phần giá trị L/C miễn ký quỹ hoặc 

được đảm bảo bằng hình thức khác 

(ngoài các hình thức nêu trên)  

0.7-3%/năm/phần 

giá trị LC không ký 

quỹ, kể từ ngày 

phát hành đến  

ngày hết hạn L/C 

 

 
 1.2 Sửa đổi Thư tín dụng 

  

DN-

XNK04 

 Sửa đổi tăng tiền+ khác (nếu có) Như phí phát hành 

(tính trên số dư 

ngoại bảng tăng 

lên, thời gian tính 

phí từ sau ngày sửa 

đổi đến ngày hết 

hạn LC) 

Tối thiểu: 50USD 

 

DN-

XNK05 

 Sửa đổi gia hạn+khác(nếu có) 0.7-3%/năm* số dư 

ngoại bảng, kể từ 

ngày hết hạn cũ 

đến ngày hết hạn 

mới 

Tối thiểu: 50USD 

 

DN-

XNK06 

 Sửa đổi thay đổi giảm số tiền ký 

quỹ+khác (nếu có) 

0.7-3%/năm/phần 

giá trị LC giảm ký 

quỹ, kể từ ngày sửa 

đổi đến  ngày hết 

hạn L/C 

Tối thiểu: 50USD 

 

DN-

XNK07 

 Sửa tiền tăng tiền+gia hạn+khác (nếu 

có) 

Phí sửa đổi tăng 

tiền cho phần số dư 

ngoại bảng tính từ 

ngày sửa đổi đến 

ngày hết hạn mới 

(1) + Phí sửa đổi 

gia hạn cho phần 

số dư ngoại bảng 

trước khi sửa đổi 

tính từ sau ngày hết 

hạn cũ đến ngày 

hết hạn mới (2). 

(1) = 0.04%-

0.08%/phần giá trị 

LC ký quỹ bằng 

tiền 

+0.05%-0.1% phần 

giá trị LC ký quỹ 
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bằng 

TKTGCKH/HĐTG

/STK/GTCG+0.7-

3%/năm/phần giá 

trị LC không ký 

quỹ, kể từ ngày sửa 

đổi đến  ngày hết 

hạn mới 

(2)= 0.7-

3%/năm/số dư 

ngoại bảng trước 

khi sửa đổi, kể từ 

ngày hết hạn cũ 

đến ngày hết hạn 

mới 

TT: 50 USD 

DN-

XNK08 

 Sửa đổi khác 20 USD  

DN-

XNK09 

1.4 Huỷ L/C theo yêu cầu  20 USD + phí phát 

sinh (nếu có) 

 

DN-

XNK10 

1.5 Thanh toán bộ chứng từ 0,2%-0.4%/số tiền 

thanh toán  

Tối thiểu 30 USD 

 

  1.6 Chấp nhận bộ chứng từ  
 

DN-

XNK11 

 1.6.1  Phần ký quỹ bằng tiền 0.05-0.08%/tháng 
 

DN-

XNK12 

 1.6.2  Phần ký quỹ bằng Tài khoản có Kỳ 

hạn hoặc Chứng chỉ tiền gửi, Kỳ 

phiếu và các GTCG khác do VRB 

phát hành 

0.1-0.2%/tháng  

Tối thiểu 30 USD 

 

DN-

XNK13 

1.6.3 Phần giá trị L/C miễn ký quỹ hoặc 

được đảm bảo bằng hình thức khác 

(ngoài các hình thức nêu trên) 

0.1-0.3%/tháng 
 

 1.7 Bảo lãnh nhận hàng   

DN-

XNK14 

1.7.1 Phát hành bảo lãnh nhận hàng  70 USD  

 1.7.2 Phí duy trì bảo lãnh nhận hàng   

DN-

XNK15 

  - Hoàn trả bảo lãnh trong vòng 60 ngày 

kể từ ngày phát hành 

Miễn phí  

DN-

XNK16 

  - Hoàn trả bảo lãnh trên 60 ngày kể từ 

ngày phát hành 

0,1%/tháng/trị giá 

bảo lãnh (tính từ 

ngày thứ 61 đến 
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ngày hết hạn) 

Tối thiểu 50 USD 

 1.8 Ký hậu vận đơn 
  

DN-

XNK17 

  - Trước khi bộ chứng từ về ngân hàng  30 USD 
 

DN-

XNK18 

  - Sau khi bộ chứng từ về ngân hàng 10 USD 
 

DN-

XNK19 

1.9 Phí xử lý giao dịch L/C nhập khẩu 

(phát hành, sửa đổi L/C, thanh toán) 

20 USD  

DN-

XNK20 

1.10 Phí xử lý bộ chứng từ nhập khẩu theo 

L/C 

30 USD  

DN-

XNK21 

1.11 Tư vấn phát hành L/C và các giao 

dịch liên quan có tính chất phức tạp 

theo yêu cầu của khách hàng 

Theo thỏa thuận 

Tối thiểu 50 USD 

 

DN-

XNK22 

1.12 Phí tư vấn hợp đồng ngoại thương 

theo yêu cầu của khách hàng 

20 USD/giao dịch  

 
2 Thư tín dụng xuất khẩu (L/C)  

  

  2.1 Thông báo L/C 
  

DN-

XNK23 

 2.1.1 L/C nhận trực tiếp từ Ngân hàng phát 

hành  

20 USD 
 

DN-

XNK24 

 2.1.2 L/C nhận  từ Ngân hàng trong nước 

chuyển tiếp 

15 USD + Phí ngân 

hàng thông báo 

trước (nếu có) 

 

DN-

XNK25 

2.2 Thông báo sửa đổi  10 USD + Phí ngân 

hàng thông báo 

trước (nếu có) 

 

DN-

XNK26 

2.3 Huỷ thư tín dụng theo yêu cầu của KH 15 USD/lần 
 

  2.4 Bộ chứng từ theo L/C 
  

DN-

XNK27 

2.4.1 − Kiểm tra bộ chứng từ XK  Theo thỏa thuận 

Tối thiểu 5 USD 

 

DN-

XNK28 

 2.4.2 − Thanh toán bộ chứng từ 0,1-0,15% giá trị 

báo Có bộ chứng 

từ  

Tối thiểu 20 USD 

 

DN-

XNK29 

 2.4.3 − Bị từ chối thanh toán từ ngân hàng 

nước ngoài  

Thu theo thực tế 

phát sinh 

 

DN-

XNK30 

2.5 - Phí xuất trình bộ chứng từ đòi tiền 

NHNN, không kiểm tra bộ chứng từ 

xuất khẩu theo yêu cầu khách hàng 

5 USD/bộ chứng từ  

  2.6 Chuyển nhượng thư tín dụng  
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DN-

XNK31 

 2.6.1  - Người thụ hưởng trong nước (*) 0,1%/giá trị thư tín 

dụng chuyển 

nhượng 

Tối thiểu 30 USD 

 

DN-

XNK32 

 2.6.2  - Người thụ hưởng ngoài nước(*) Áp dụng như đối 

với người thụ 

hưởng trong nước 

+ Phí điện 

 

DN-

XNK33 

2.7 Chiết khấu bộ chứng từ theo L/C(*) Phí kiểm tra và 

thanh toán bộ 

chứng từ xuất khẩu 

theo L/C 

Lãi suất chiết khấu 

theo thỏa thuận 

 

DN-

XNK34 

2.8 Xác nhận L/C (*) Tỷ lệ theo thỏa 

thuận tính trên giá 

trị thư tín dụng kể 

từ ngày xác nhận 

đến ngày hết hạn 

hiệu lực của L/C 

hoặc ngày đến hạn 

thanh toán tùy theo 

thời hạn nào dài 

hơn 

Tối thiểu 100 USD 

 

  2.9  Xác nhận sửa đổi L/C 
  

DN-

XNK35 

 2.9.1  - Xác nhận sửa đổi tăng tiền (*) Bằng phí xác nhận 

trên số tiền tăng kể 

từ ngày xác nhận 

sửa đổi đến ngày 

hết hạn L/C hoặc 

ngày đến hạn thanh 

toán tùy theo thời 

hạn nào dài hơn 

 

DN-

XNK36 

 2.9.2  - Xác nhận sửa đổi gia hạn ngày hiệu 

lực (*) 

Bằng phí xác nhận 

trên số dư thư tín 

dụng kể từ ngày 

hết hạn cũ đến 

ngày hết hạn mới 

hoặc ngày đến hạn 

thanh toán tùy theo 

thời hạn nào dài 

hơn 
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DN-

XNK37 

 2.9.3  - Xác nhận sửa đổi khác (*) 20 USD 
 

DN-

XNK38 

2.10 Phí tư vấn phát hành thư tín dụng và 

các giao dịch liên quan đến tính chất 

phức tạp  

Thỏa thuận  

DN-

XNK39 

2.11 Phí sửa đổi/điều chỉnh thư đòi tiền 

theo yêu cầu của khách hàng 

10 USD/lần điều 

chỉnh 

 

DN-

XNK40 

2.12 Hỗ trợ hoàn thiện bộ chứng từ xuất 

khẩu (chỉ thu bổ sung trong trường 

hợp VRB đã hỗ trợ kiểm tra nhưng 

khách hàng lại xuất trình tại NH khác) 

0,05% giá trị hóa 

đơn, tối thiểu 20 

USD, tối đa 100 

USD 

 

  II Nhờ thu chứng từ 
  

  1 Nhờ thu nhập khẩu 
  

DN-

XNK41 

1.1 Thông báo nhờ thu/Thông báo sửa đổi 

nhờ thu 

5 USD 
 

DN-

XNK42 

1.2 Thanh toán nhờ thu  0,2%/giá trị bộ 

chứng từ 

Tối thiểu 10 USD 

 

DN-

XNK43 

1.3 Xử lý giao dịch thanh toán nhờ thu 

nhập khẩu 

10 USD/giao dịch  

DN-

XNK44 

1.4 Hủy nhờ thu 5USD + Phí phát 

sinh (nếu có) 

 

  1.5 Ký hậu vận đơn theo nhờ thu  
  

DN-

XNK45 

  - Trước khi bộ chứng từ về ngân hàng 

(*) 

30 USD 
 

DN-

XNK46 

  - Sau khi bộ chứng từ về ngân hàng 

(*) 

0-20 USD 
 

  1.6 Bảo lãnh nhận hàng theo nhờ thu 
  

DN-

XNK47 

  - Phát hành bảo lãnh nhận hàng (*) 50 USD 
 

DN-

XNK48 

  - Sửa đổi bảo lãnh nhận hàng (*) 10 USD 
 

 
2 Nhờ thu xuất khẩu 

  

DN-

XNK49 

   - Gửi bộ chứng từ nhờ thu 5 USD/lần + Bưu 

phí  phát sinh 

 

DN-

XNK50 

   - Thanh toán bộ chứng từ 0,15-0,2%/giá trị 

bộ chứng từ  

Tối thiểu 10 USD 
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DN-

XNK51 

   - Sửa đổi chỉ dẫn đòi tiền  5 USD/lần 
 

DN-

XNK52 

   - Hủy nhờ thu 10 USD/lần + Phí 

phát sinh nếu có 

 

DN-

XNK53 

   - Bị từ chối thanh toán nhờ thu Thu theo thực tế 

phát sinh 

 

  III Bảo lãnh nước ngoài 
 

  1 Thông báo bảo lãnh của ngân hàng 

nước ngoài  

 

DN-

XNK54 

  - Thông báo phát hành 20 USD 
 

DN-

XNK55 

  - Thông báo sửa đổi 15 USD 
 

DN-

XNK56 

  - Thông báo huỷ 15 USD 
 

  2 Đòi tiền theo bảo lãnh đã thông báo  
 

DN-

XNK57 

  − Gửi đòi tiền 15 USD + Bưu phí 
 

DN-

XNK58 

  − Thanh toán 0,2%/trị giá đòi 

tiền 

Tối thiểu 20 USD 

 

DN-

XNK59 

3 Xác nhận bảo lãnh (*) 0,15%/tháng/giá trị xác nhận 

Tối thiểu 50 USD 

 4 Xác nhận sửa đổi bảo lãnh  
 

DN-

XNK60 

  − Sửa đổi tăng tiền (*) Như xác nhận bảo 

lãnh tính trên số 

tiền tăng 

 

DN-

XNK61 

  - Sửa đổi gia tăng ngày hiệu lực (*) Như xác nhận bảo 

lãnh tính trên thời 

hạn tăng 

 

DN-

XNK62 

  − Sửa đổi khác (*) 20 USD 
 

  IV Điện phí (Thu bổ sung vào các mục 

phí trên nếu phát sinh tùy từng giao 

dịch) 

 

  1 Thu khách hàng trong nước 
 

DN-

XNK63 

  - Phát hành, sửa đổi L/C, bảo lãnh (*) 20-100 USD 
 

DN-

XNK64 

  - Điện khác  10-100 USD 
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DN-

XNK65 

2 Thu khách hàng nước ngoài Theo quy định biểu 

phí thu từ người 

thụ hưởng 

 

  G DỊCH VỤ NGÂN QUỸ 
  

  I Phí kiểm đếm tiền mặt 
 

DN-

NQ01 

1 Kiểm đếm hộ khách hàng tại trụ sở 

Ngân hàng  

0-0,05%/Số tiền 

kiểm đếm 

 

0-0,03%/Số tiền 

kiểm đếm 

 

  2  Vận chuyển khi thu tiền hoặc chi 

tiền ngoài trụ sở ngân hàng 

  

DN-

NQ02 

   - Bán kính ≤10 km 0-0,15%/Số tiền 

vận chuyển 

0-0,05%/Số tiền 

vận chuyển 

DN-

NQ03 

   - Bán kính >10 km 0-0,2%/Số tiền vận 

chuyển 

0-0,1%/Số tiền 

vận chuyển 

  3 Kiểm đếm hộ khách hàng ngoài trụ 

sở Ngân hàng 

 

DN-

NQ04 

3.1 Khách hàng không gửi vào tài khoản 

tại VRB 

0,03-0,1%/Số tiền 

kiểm đếm 

0,03-0,1%/Số tiền 

kiểm đếm 

  3.2 Khách hàng gửi vào tài khoản tại 

VRB 

  

DN-

NQ05 

   - Bán kính ≤10 km Bao gồm DN-NQ04 và  phí vận chuyển 

tương ứng 

DN-

NQ06 

   - Bán kính >10 km Bao gồm DN-NQ04 và  phí vận chuyển 

tương ứng 

  4 Chi hộ tiền mặt ngoài trụ sở Ngân 

hàng theo yêu cầu khách hàng 

  

  4.1 Trường hợp Ngân hàng tiến hành vận 

chuyển 

  

DN-

NQ07 

   - Bán kính ≤10 km Áp dụng phí vận chuyển tiền tương ứng 

DN-

NQ08 

   - Bán kính >10 km Áp dụng phí vận chuyển tiền tương ứng 

DN-

NQ09 

4.2 Trường hợp Ngân hàng không tiến  

hành vận chuyển 

Áp dụng phí rút tiền từ tài khoản tương 

ứng 

  II Phí cất giữ hộ 
  

  1 Phí giữ hộ tiền qua đêm 
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DN-

NQ10 

   - Giữ hộ tiền qua đêm (có kiểm đếm) 0,01%/Số tiền giữ 

hộ/đêm+ phí kiểm 

đếm  

Tối thiểu 10 USD 

0,01% Số tiền giữ 

hộ/đêm+ phí kiểm 

đếm  

Tối thiểu 

150.000 VND 

DN-

NQ11 

   - Giữ tiền mặt qua đêm theo túi niêm 

phong (không kiểm đếm) 

0,05%/Số tiền kê 

khai/đêm 

Tối thiểu 10 USD 

0,05%/Số tiền kê 

khai/đêm  

Tối thiểu 

1.000.000 VND 

DN-

NQ12 

2 Bảo quản tài sản quý hiếm 0,01%-0,05%/giá trị tài sản/tháng+ phí 

kiểm định tài sản (nếu có) 

DN-

NQ13 

3 Cất giữ hộ giấy tờ có giá: chứng chỉ 

tiền gửi, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm, trái 

phiếu, tín phiếu… 

0,002%-0,005%/mệnh giá/tháng 

Tối thiểu 10.000 VND/tờ/tháng/lần 

DN-

NQ14 

4 Cất giữ hộ giấy tờ có giá, tài liệu 

quan trọng khác 

Theo thỏa thuận 

Tối thiểu 30.000 VND/bộ/tháng/lần 

DN-

NQ15 

5 Phí kiểm tra hộp đựng tài sản Theo thỏa thuận 

DN-

NQ16 

III Phí kiểm định tiền thật, giả 0,15 USD/tờ 0,05%-0,07%/Số 

tiền 

 kiểm định 

  IV Dịch vụ thu đổi 
  

DN-

NQ17 

1 Đổi tiền mệnh giá lớn lấy tiền mệnh 

giá nhỏ 

Theo thoả thuận 

DN-

NQ18 

2 Đổi tiền mệnh giá nhỏ lấy tiền mệnh 

giá lớn 

0,5%/Số tiền thực đổi 

 

Ghi chú:  

(*) - Phí không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Riêng đối với phí điện, phí điện của giao 

dịch thuộc đối tượng chịu thuế GTGT sẽ chịu thuế GTGT, của giao dịch không thuộc đối tượng chịu 

thuế GTGT cũng không chịu thuế GTGT.  

(**) - Áp dụng cho các trường hợp khác hàng chủ động trả nợ trước hạn so với lịch trả nợ đã được 

quy định tại HĐ tín dụng mà VRB không mong muốn; 

- Phí trả nợ trước hạn được thu căn cứ theo quy định trong trường hợp tín dụng hoặc theo quy định 

của VRB tại thời điểm khách hàng trả nợ trước hạn; 

- Trường hợp các sản phẩm/gói/chương trình tín dụng có quy định mức phí dịch vụ tín dụng riêng, 

thực hiện theo quy định tại sản phẩm/gói/chương trình tín dụng; 

 

 


