
Mức phí

Mức phí 

tối        

thiểu

Mức phí tối 

đa

1.1

1.1.1
TPB là ngân hàng (NH) thông báo thứ nhất thông 

báo đến KH 10 USD
10USD 

1.1.2 TPB là NH thông báo thứ hai thông báo đến KH

15 USD + phí ngân hàng 

thông báo trước + phát 

sinh nếu có

1.1.3 TPB là NH thông báo đến NH khác 20USD

1.2. Xác nhận L/C 

1.2.1
Xác nhận L/C (thời gian tính phí kể từ ngày TPB 

xác nhận đến hết hạn hiệu lực của L/C)

0,15%/tháng (tính tròn 

tháng)

1.2.2

Xác nhận sửa đổi tăng tiền LC (trên phần tiền tăng, 

thời gian tính phí kể từ ngày TPB xác nhận sửa đổi 

đến ngày hết hiệu lực của L/C)

0,5%/tháng

(tính tròn tháng)

1.2.3 Xác nhận sửa đổi khác 20USD

1.3. Phí chuyển nhượng L/C

BIỂU PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

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) 

1. XUẤT KHẨU

Thông báo L/C, thông báo tu chỉnh L/C

STT Khoản mục

Biểu phí đề xuất

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) 



Mức phí

Mức phí 

tối        

thiểu

Mức phí tối 

đa

BIỂU PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

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

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) 

1.3.1 Chuyển hưởng cho người thụ hưởng trong nước
0,1% giá trị L/C chuyển 

nhượng
25USD

theo thỏa 

thuận

1.3.2 Chuyển hưởng cho người thụ hưởng ngoài nước
0,1% giá trị L/C chuyển 

nhượng
30USD 500USD

1.3.3 Điều chỉnh tăng tiền 0,1% số tiền tăng 30USD 500USD

1.4. Phí kiểm tra, tư vấn BCT xuất trình
Miễn phí lần 01, từ lần 

thứ 02 trở đi thu 10 USD 

1.5.

Xử lý bộ chứng từ xuất khẩu L/C (thu từ khi 

nhận Bộ chứng từ (“BCT”) để xử lý  hoặc khi 

nhận được tiền thanh toán về)

0,15% 25 USD
theo thỏa 

thuận

1.6. Chiết khấu chứng từ hàng xuất khẩu

Theo lãi suất cho vay 

ngắn hạn hoặc theo thỏa 

thuận

1.7.
Phí sửa đổi/ điều chỉnh thư đòi tiền theo yêu 

cầu của KH
10 USD

1.8. Hủy L/C 15USD

1.9. Xử lý BCT NH nước ngoài trả lại 10USD

2.1

2.1.1 Ký quỹ 100% 0,08% - 15% 25 USD
theo thỏa 

thuận

2.1.2 Ký quỹ dưới 100%

   - Phần đã ký quỹ 0,08% - 15% 25USD
theo thỏa 

thuận

   - Phần không ký quỹ 0,15% - 15% giá trị L/C 50USD
theo thỏa 

thuận

2.2 Phí thu nếu miêu tả hàng hóa trên 200 chữ 20USD

Mở thư tín dụng 

2. NHẬP KHẨU



Mức phí

Mức phí 

tối        

thiểu

Mức phí tối 

đa

BIỂU PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

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

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) 

2.3 Tu chỉnh L/C

2.3.1 Tu chỉnh tăng tiền

Mức phí áp dụng như 

mở L/C tính trên giá trị 

tăng thêm

25USD
theo thỏa 

thuận

2.3.2 Tu chỉnh gia hạn

0,05%/tháng -15%/tháng 

(tính tròn tháng từ ngày 

hết hiệu lực cũ cho đến 

ngày hết hiệu lực mới)

25USD
theo thỏa 

thuận

2.3.3 Tu chỉnh khác 30USD

2.4.
Phí phát hành bảo lãnh nhận hàng/ Ủy quyền 

nhận hàng (khi BCT chưa về KH và NH)
100USD

2.5.

Ký vận đơn/phát hành ủy quyền nhận hàng/ký 

cargo receipt (trường hợp chứng từ về KH 

trước)

50USD

2.6.
Chấp nhận Hối phiếu có kỳ hạn/ chấp nhận 

thanh toán thư tín dụng trả chậm

 2.6.1 Ký quỹ 100%

0,05%-15% /tháng/trị giá 

ký quỹ (tính tròn tháng từ 

ngày NH chấp nhận 

thanh toán cho đến ngày 

đáo hạn  hối phiếu)

25USD
theo thỏa 

thuận

 2.6.2 Ký quỹ dưới 100%

- Phần đã ký quỹ

0,05%-15%/tháng/trị giá 

ký quỹ (tính tròn tháng từ 

ngày NH chấp nhận 

thanh toán cho đến ngày 

đáo hạn  hối phiếu)

25USD
theo thỏa 

thuận



Mức phí

Mức phí 

tối        

thiểu

Mức phí tối 

đa

BIỂU PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

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

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) 

- Phần không ký quỹ

0,1% - 15%/tháng/ giá trị 

chưa ký quỹ (tính tròn 

tháng từ ngày NH chấp 

nhận thanh toán cho đến 

ngày đáo hạn hối phiếu)

50USD
theo thỏa 

thuận

2.7. Từ chối thanh toán 10USD

2.8.

Phí quản lý giữ hộ BCT (handling fee), tính từ 

ngày làm việc thứ 10 kể từ khi TPB đi điện từ 

chối thanh toán BCT

10USD/bộ

2.9. Hủy L/C 20USD

2.10. Xử lý BCT theo L/C nhập khẩu 0,2% -15% 30USD
theo thỏa 

thuận

2.11. Cam kết phát hành L/C (pre-advice) 20USD



Mức phí

Mức phí 

tối        

thiểu

Mức phí tối 

đa

BIỂU PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

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

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) 

2.12. Phí thu NHNN

2.12.1
Phí thông báo chấp nhận thanh toán BCT L/C trả 

chậm
30USD

2.12.2 Phí sai biệt 100USD

2.12.3
Phí xử lý bộ chứng từ gửi lại (BCT xuất trình > 02 

lần)
20USD

2.12.4.
Hoàn trả chứng từ theo yêu cầu của người xuất 

trình

10USD + Thu theo phí 

của NH hoàn trả

1.1. Nhận và xử lý nhờ thu 10USD

1.2. Xử lý BCT nhờ thu 0,2 % - 15%

1.3. Từ chối thanh toán 10USD + phí thực tế

1.4.
Phí giữ hộ BCT (sau 10 ngày làm việc kể từ 

ngày thông báo đến KH)
10USD

1.5.
Phí quản lý theo dõi giao dịch nhờ thu (trường 

hợp BCT nhờ thu thanh toán nhiều lần)
15USD/bộ

1.6.
Chuyển BCT nhờ thu cho NH khác theo yêu 

cầu của NH nhờ thu/ người mua

20USD + chi phí phát 

sinh thực tế

1.7. Phí thu của NHNN 

1.7.1. Thông báo thanh toán/chấp nhận thanh toán 30 USD

1.7.2. Hoàn trả chứng từ do KH không nhận
Phí chuyển phát+ phí lưu 

giữ 10USD

NHỜ THU

1. NHỜ THU NHẬP KHẨU/ NHỜ THU GỬI ĐẾN TRONG NƯỚC



Mức phí

Mức phí 

tối        

thiểu

Mức phí tối 

đa

BIỂU PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

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

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) 

2.1. Phí nhận và xử lý bộ chứng từ

2.1.1. Xử lý BCT nhờ thu 0,2% - 15% 30USD
theo thỏa 

thuận

2.1.2. Phí chuyển nhanh

Theo hóa đơn thực tế + 

phí thu ngoài theo từng 

trường hợp

2.2. Hủy nhờ thu theo yêu cầu
10USD + phí thực tế phát 

sinh

2.3. Điều chỉnh chỉ thị nhờ thu 10USD/lần

2.4. Phí thu của nước ngoài
Thu theo thông báo của 

NHNN

Phí tra soát chung (            đối với  phí tra soát 

liên quan đến L/C) 10USD

10USD

1 Chuyển khoản đến

1.1. Phí chuyển khoản đến 0,05% 5USD
theo thỏa 

thuận

1.2
Món tiền chuyển đến có sai lầm (KH làm cam kết 

để nhận tiền mà không thực hiện tra soát)
3USD 

2 Chuyển khoản đi

2.1. Phí chuyển tiền 0,2%-15% 10USD
theo thỏa 

thuận

2.2.
Chuyển tiền định kỳ, tự động hàng tháng từ tài 

khoản

2USD/lần đăng ký Tu 

chỉnh  + phí chuyển tiền

2. NHỜ THU XUẨT KHẨU

PHÍ TRA SOÁT CHUNG

CHUYỂN KHOẢN QUỐC TẾ



Mức phí

Mức phí 

tối        

thiểu

Mức phí tối 

đa

BIỂU PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

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

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) 

2.3
Phí kiểm tra chứng từ đối với thanh toán hợp đồng 

nhập khẩu cho một (01) người hưởng

2.3.1.
Trường hợp BCT thanh toán có số hóa đơn ≥ 05 

hóa đơn trở lên
10USD/1GD

2.3.2.
Trường hợp BCT thanh toán có số hóa đơn ≥ 10 

hóa đơn trở lên
50USD/1GD

2.4.
Thoái hối, hủy, tra soát hoặc tu chỉnh lệnh 

chuyển tiền 

10USD + phí của NH đại 

lý nếu có

2.5.
Phí nước ngoài (Phí thu hộ NH nước ngoài, 

nếu người chuyển chịu thêm phí chuyển tiền ở 

nước ngoài) 

theo thông báo của 

NHNN

2.6. Thanh toán biên mậu hàng nhập khẩu 0.001 12USD

1
Bưu điện phí (        đối với bưu điện phí liên 

quan đến L/C)

Theo chi phí thực tế phát 

sinh

2 SWIFT

2.1. Điện chuyển tiền 5USD/1 điện

ĐIỆN PHÍ 



Mức phí

Mức phí 

tối        

thiểu

Mức phí tối 

đa

BIỂU PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

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

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) 

2.2. Phát hành (L/C, thư bảo lãnh) 

Phát hành (L/C, thư bảo lãnh) 20USD

- L/C, thư bảo lãnh trên 2 trang 25USD

2.3. Tu chỉnh, thông báo, xác nhận L/C 

- Tu chỉnh, thông báo, xác nhận từ 2 trang trở 

xuống
15USD

- Tu chỉnh, thông báo, xác nhận trên 2 trang 20USD

2.4.
Điện khác (          đối với điện khác liên quan đến 

L/C)
10USD

Ghi chú:



Mức phí

Mức phí 

tối        

thiểu

Mức phí tối 

đa

BIỂU PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

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

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) 

1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế GTGT (VAT), trừ những trường hợp không thuộc diện chịu thuế VAT được đánh 

dấu (   )  (là các dịch vụ phát sinh liên quan đến nghiệp vụ tín dụng chứng từ L/C theo quy định của pháp luật 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)).  

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. 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. 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.

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 tối đa, 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  bằng hoặc nhỏ hơn 15 ngày thì làm tròn giảm, lớn hơn 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. Biểu phí này được thay đổi mà không cần có sự báo trước của ngân hàng trừ khi ngân hàng và khách hàng có 

thoả thuận khác.


