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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ INTERNET BANKING  

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

Đơn vị tính: VNĐ – Chưa bao gồm VAT 

Thời gian áp dụng: Từ 01/06/2020 

 

TT DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ MỨC PHÍ ÁP DỤNG 

(VNĐ) 

A PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

I Phí đăng ký Miễn phí 

II Phí sử dụng dịch vụ  

1 Gói phi tài chính Miễn phí 

2 Gói tài chính Gói khởi tạo: 330.000 VNĐ 

III Phí cấp thiết bị bảo mật  

1 SMS OTP Miễn phí 

2 Token (VND/thiết bị) Tối thiểu 280.000 

VNĐ/thiết bị (từ thiết bị thứ 

2) 

B PHÍ DUY TRÌ DỊCH VỤ 

(Phí thường niên) 

Miễn phí năm đầu sử dụng 

Từ năm thứ 2: 

100.000 VNĐ/năm 

C PHÍ GIAO DỊCH  

I Chuyển tiền trong hệ thống VRB giữa các tài khoản của 

Doanh nghiệp 

Miễn phí 

II Chuyển tiền trong hệ thống VRB khác tài khoản của 

Doanh nghiệp (bên thứ 3) 

5.000 VND/giao dịch 

III Chuyển tiền trong nước ngoài hệ thống VRB < 500 triệu VNĐ/giao dịch: 

12.000 VNĐ/giao dịch 

 

>= 500 triệu VNĐ/giao 

dịch: 0,02%/Số tiền chuyển 

Tối thiểu: 12.000 VNĐ 

Tối đa: 500.000 VNĐ 
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IV Chuyển tiền thanh toán lương trong hệ thống VRB 3.000 VNĐ/TK thụ 

hưởng/giao dịch 

Tối thiểu 

50.000 VNĐ/giao dịch 

V Thanh toán định kỳ 20.000 VNĐ/giao dịch 

VI Chuyển tiền thanh toán gốc, lãi khoản vay tại VRB Miễn phí 

D PHÍ THAY ĐỔI THÔNG TIN DỊCH VỤ 

I Thay đổi gói bảo mật (SMS, Token) (/lần) Miễn phí 

II Phí cấp lại thiết bị bảo mật 280.000 

III Phí chấm dứt sử dụng dịch vụ  

(Chỉ áp dụng trong trường hợp chấm dứt sử dụng dịch vụ 

trước 12 tháng kết từ ngày ĐKSD) 

1.000.000 

 

Ghi chú: 

1. Phí gói khởi tạo đối với dịch vụ Tài chính bao gồm 01 thiết bị bảo mật (Token) và Khách hàng 

cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 12 tháng. 

2. Phí giao dịch: được hệ thống tự động thu tại thời điểm giao dịch. 

3. VRB không hoàn trả lại phí thanh toán đã thu trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ 

dịch vụ thanh toán hoặc dịch vụ thanh toán không thực hiện được vì sai sót, sự cố không do lỗi của 

VRB gây ra. 

4. VRB sẽ tự động trích tài khoản thanh toán của KH hoặc yêu cầu KH nộp tiền mặt trong trường 

hợp KH chấm dứt sử dụng dịch vụ trước 12 tháng kể từ ngày ĐKSD. 


