
I Ký quỹ 200,000 0.45 0.60 0.60 0.75

II Phần không được ký quỹ 

1

Đảm bảo bằng sổ tiết kiện do TPB 

phát hành 300,000 1.20 1.44 1.44 1.50

2

Đảm bảo bằng sổ tiết kiện do TCTD khác 

thuộc nhóm G12 theo danh mục được 

TPB chấp nhận phát hành 400,000 1.80 1.80 1.90 2.00

3

Đảm bảo bằng sổ tiết kiệm do TCTD 

khác không thuộc nhóm G12 theo danh 

mục được TPB chấp nhận phát hành 400,000 1.90 2.10 2.30 2.50

4

Đảm bảo bằng bảo lãnh của TCTD khác 

thuộc nhóm G12 theo danh mục được 

TPB chấp nhận phát hành 500,000 1.80 1.90 2.10 2.40

5

Đảm bảo bằng bảo lãnh của TCTD khác 

không thuộc nhóm G12 theo danh mục 

được TPB chấp nhận phát hành 500,000 1.90 2.10 2.30 2.50

6 Tài sản bảo đảm là bất động sản (trừ loại T4.3; T4.4)450,000 1.80 1.90 2.00 2.20

7

Tài sản bảo đảm là bất động sản loại 

T4.3; T4.4; Máy móc thiết bị; Phương 

tiện vận tải 450,000 1.90 2.00 2.15 2.35

8 Tài sản bảo đảm là các tài sản khác 500,000 2.00 2.10 2.20 2.50

9 Tín chấp 600,000 2.00 2.20 2.30 2.50

10

Bảo lãnh ngân hàng của TCTD 

ngoài nước  50USD 2.10 2.30 2.50 2.70

III Tu chỉnh thư bảo lãnh /lần/cam kết bảo lãnh 

1 Tu chỉnh Tăng số tiền /thời hạn bảo lãnh 

2 Tu chỉnh khác 

IV Phát hành bảo lãnh đối ứng

1 Phát hành bảo lãnh đối ứng

2

Phát hành bảo lãnh dựa vào bảo lãnh đối 

ứng của TCTD trong nước 

3

Phát hành bảo lãnh dựa vào bảo lãnh đối 

ứng của TCTD ngoài nước 

4

Phát hành bảo lãnh dựa trên CKBL do 

TCTD trong nước phát hành

5

Phát hành bảo lãnh dựa trên CKBL do 

TCTD trong nước phát hành

V Xác nhận thư bảo lãnh 

1

Dựa trên cam kết bảo lãnh do TCTD 

trong nước phát hành 

2

Dựa trên cam kết bảo lãnh do TCTD

 nước ngoài phát hành 

VI Phí phát hành thư bảo lãnh 

1  Theo mẫu TPB

2  Theo mẫu khách hàng 

3  Song ngữ 

VII Khác 

1

 Phí đổi biện pháp bảo đảm cho 

thư bảo lãnh 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

BIỂU PHÍ BẢO LÃNH 

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

          của TGĐ NHTMCP Tiên Phong) 

Như phát hành bảo lãnh  

 Như phát hành các loại bảo lãnh tương ứng được đảm bảo 

bằng tài sản mục 10 

Khoản mục
Mức phí 

tối thiểu

Thực hiện hợp 

đồng (%/năm)
Bảo hành

Thanh toán, vay 

vốn, hoàn trả tiền 

ứng trước và bảo 

lãnh khác

A. Bảo lãnh trong nước 

300,000 VND/20USD 

Như phát hành các loại bảo lãnh tương ứng với 

các loại tài sản (trừ đảm bảo bằng bảo lãnh ngân hàng 

Như phát hành các loại bảo lãnh tương ứng được đảm bảo 

bằng tài sản mục 4, 5 

STT Dự thầu

miễn phí 

200.000VND hoặc 15 USD/thư bảo lãnh 

350.000 VND hoặc 20USD/Thư bảo lãnh 

Như phát hành các loại bảo lãnh tương ứng được đảm bảo bằng tài sản mục 4, 5 

Như phát hành các loại bảo lãnh tương ứng được đảm bảo bằng tài sản mục 10 

200,000VND/lần/thư bảo lãnh 

 Như phát hành các loại bảo lãnh tương ứng được đảm bảo 

bằng tài sản mục 10 

Như phát hành các loại bảo lãnh tương ứng được đảm bảo

 bằng tài sản mục 4, 5 



BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

BIỂU PHÍ BẢO LÃNH 

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

          của TGĐ NHTMCP Tiên Phong) 

Khoản mục
Mức phí 

tối thiểu

Thực hiện hợp 

đồng (%/năm)
Bảo hành

Thanh toán, vay 

vốn, hoàn trả tiền 

ứng trước và bảo 

lãnh khác

STT Dự thầu

2

 Hủy bảo lãnh theo đề nghị của

 khách hàng 

B. Bảo lãnh nước ngoài 

I

Phát hành thư bảo lãnh hoặc 

standby L/C 

1  Ký quỹ 100% 20 USD

2  Ký quỹ dưới 100%

* Thời hạn dưới 3 tháng 25USD

* Thời hạn từ 3 tháng trở lên 25USD

II Tu chỉnh thư bảo lãnh hoặc standby L/C

1  Tu chỉnh tăng số tiền/tăng thời hạn 300,000

2  Tu chỉnh khác

III

 Bảo lãnh thanh toán hối phiếu 

trả chậm 

IV

Hủy thư bảo lãnh do khách hàng

 đề nghị 

V

Thông báo thư bảo lãnh của ngân 

hàng khác

VI

Thông báo tu chỉnh thư bảo lãnh của 

ngân hàng khác 

VII Xác nhận thư bảo lãnh 50USD

VIII Phát hành thư bảo lãnh đối ứng 

IX

Phát hành thư bảo lãnh dựa trên

 bảo lãnh đối ứng 

X

Kiểm tra xác nhận chữ ký thư BL của 

NHNN theo yêu cầu của khách hàng 

trong nước 

XI

Kiểm tra xác nhận chữ ký sửa đổi thư 

BL của NHNN theo yêu cầu của khách 

hàng trong nước 

XII Cam kết thu xếp tài chính 2,000,000

200,000 VND hoặc 20 USD/thư bảo lãnh 

0.1%/năm

 Như phát hành bảo lãnh hoặc standby L/C 

15USD

15USD

5USD

2%/năm

Như phát hành bảo lãnh hoặc standby L/C 

0.6%/năm

3%/năm

2%/năm

 Như phát hành bảo lãnh hoặc standby L/C 

 10USD 

Như phát hành bảo lãnh hoặc standby L/C 

15USD

12 USD
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Khoản mục
Mức phí 

tối thiểu

Thực hiện hợp 

đồng (%/năm)
Bảo hành

Thanh toán, vay 

vốn, hoàn trả tiền 

ứng trước và bảo 

lãnh khác

STT Dự thầu

Ghi chú:

1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế GTGT (VAT)

2. Dấu sao (    )  là các loại phí không chịu thuế GTGT (VAT) được quy định theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

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. Các chi phí thực tế như thuế, điện phí, bưu phí và các chi phí phải trả cho Ngân hàng nước ngoài tham gia dịch vụ nếu có sẽ thu theo số tiền 

thực chi.

6. Không hoàn lại phí dịch vụ và phí thu theo biểu phí này trong trường hợp khách hàng hoặc TPB hủy bỏ lệnh đã thực hiện trước đó.

7. 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

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

9. 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.

10. 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.

11. Nguyên tắc tính tròn tháng: Thời gian thực tế  <= 15 ngày thì làm tròn giảm, >15 ngày thì làm tròn tăng (Thời gian tối thiểu để tính phí là 1 

tháng), cơ sở tính tháng = 30 ngày.

VD: 10 ngày = 1 tháng; 1 tháng 15 ngày = 1 tháng; 1 tháng 16 ngày = 2 tháng

12. Nếu L/C gồm các loại tu chỉnh tăng tiền & hoặc gia hạn, tu chỉnh khác thì tính phí như phí tu chỉnh tăng tiền & hoặc gia hạn.


