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1 DỊCH VỤ INTERNET BANKING

1.1 Gói truy vấn

1.1.2 Phí đăng ký dịch vụ Miễn phí

1.1.3 Phí thường niên Miễn phí

1.1.4 Phí chấm dứt dịch vụ Miễn phí

1.2 Gói thanh toán

1.2.1 Phí đăng ký dịch vụ Miễn phí

1.2.2 Phí thiết bị bảo mật (Token card)
300.000VND/Token 

Card

1. 2.3 Mức phí cấp lại khi hết hạn Token card

Sử dụng dưới 1 năm Miễn phí

Sử dụng từ 1 năm đến 2 năm
150.000VND

/Token card

Sử dụng trên 2 năm
300.000VND

/Token

1.2.4
Mức phí cấp lại khi Token  card hỏng do lỗi nhà 

sản xuất
Miễn phí

1.2.5 Mức phí cấp lại khi mất Token card
300.000VND

/Token card

1.2.6 Phí thường niên 200.000VND/năm

2 DỊCH VỤ TRẢ LƯƠNG VÀO TÀI KHOẢN CHO 

NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY

2.1 Sử dụng epayroll Miễn phí

2.2 Trả qua quầy giao dịch 

BIỂU PHÍ INTERNET BANKING

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

                       (Ban hành kèm theo Quyết định số 531/2013/QĐ-TPB.NHDN ngày 23/07/2013 

          của TGĐ NHTMCP Tiên Phong)

STT Khoản mục

Biểu phí đề xuất



-  Đối với tài khoản VND 3.000 VND/món  200.000 VND 

-  Đối với tài khoản USD 0.15 USD/món  10 USD 

- Đối với trường hợp Tài khoản nhận lương khác 

hệ thống với tài khoản trả lương

Thu thêm phí 

chuyển khoản ngoài 

hệ thống 

Ghi chú:

1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế GTGT (VAT). Các  loại phí  thuộc biểu phí Internet Banking đều thuộc diện chịu 

thuế GTGT (VAT) theo quy định của pháp luật.  

2. Các phí được đánh dấu “N” trong cột ghi chú là các phí mới so với biểu phí cũ.

3. Mức phí % được tính trên phần trăm số tiền thực hiện giao dịch (bao gồm cả dung sai tối đa nếu có)

4. Mức giảm phí của từng loại phí theo Phụ lục 01 đính kèm.

5. TPB không hoàn trả lại phí đã thu trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ dịch vụ hoặc dịch vụ không được 

thực hiện được vì sai sót, sự cố không phải lỗi do TPB gây ra 

6. Phí dịch vụ được thu theo từng lần khi phát sinh hoặc thu gộp một lần khi kết thúc toàn bộ dịch vụ, tùy theo tính chất 

từng dịch vụ

7. Việc cung cấp một số dịch vụ sẽ phụ thuộc vào sự cấp phép của cơ quan chức năng

8. Đối với các loại phí có quy định mức phí trần, Giám đốc chi nhánh có quyền thương lượng với KH, thu vượt mức 

trần tuy từng trường hợp và từng thời điểm.

9. Các loại phí được thu bằng ngoại tệ hoặc bằng VND quy đổi sẽ thu theo tỷ giá TPB công bố tại thời điểm giao dịch.


