
Mức phí
Mức phí tối        

thiểu
Mức phí tối đa

1.1

1.1.1
Khoản vay có nguồn tài trợ là các khoản phải thu: 

QĐN, L/C xuất
Miễn phí

1.1.2
Khoản vay có TSĐB là hàng hóa theo nguyên tắc 

tiền vào hàng ra
Miễn phí

1.1.3
Khoản vay có thời gian thực tế vay trên 60% thời 

hạn vay được phê duyệt
Miễn phí

1.1.4 Các khoản vay còn lại 0,002%/ngày 300.000VND

1.2 Khoản vay trung hạn/dài hạn

1.2.1
Có thời gian vay thực tế đạt từ 70%  thừoi hạn 

vay được phê duyệt trở lên
Miễn phí

1.2.2
Có thời gian vay thực tế đạt từ 30% đến dưới 

70% thời hạn vay được phê duyệt
0,002%/ngày 1.000.000VND

1.2.3
Có thời gian vay thực tế dưới 30% thời hạn vay 

được phê duyệt
0,006%/ngày 1.000.000VND

0,05%/lần/tổng giá trị 

khoản vay

Thu theo thỏa thuận

0,05% - 0,2% tùy theo 

giá trị

5.1

Ngắn hạn 0,10% 500.000 VND

Trung hạn/ Dài hạn 0,10% 1.000.000 VND

5.2 Phí gia hạn nợ 0,002%/ngày 1.000.000VND

5.3 Thế chấp bằng chứng chỉ nợ do TPB ban hành
0,1%/tháng*số tiền gia 

hạn
100.000 VND

5.4
Thế chấp bằng chứng chỉ nợ do TCTD phát hành 

được TPB chấp nhận

0,2%/tháng*số tiền gia 

hạn
200.000 VND

5.5 Thế chấp bằng những tài sản khác/tín chấp
0,4%/tháng*số tiền gia 

hạn
1000.000 VND
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STT Khoản mục

Biểu phí đề xuất

BIỂU PHÍ TÍN DỤNG

TÍN DỤNG

I. PHẠT TRẢ NỢ TRƯỚC HẠN

Phí điều chỉnh kỳ hạn trả nợ (thay đổi kỳ hạn trả nợ mà kỳ hạn trả nợ cuối cùng không thay đổi)

V. CƠ CẤU LẠI THỜI GIAN TRẢ NỢ

IV. PHÍ CAM KẾT CẤP TÍN DỤNG DỰ PHÒNG

III. PHÍ PHÁT HÀNH THƯ CAM KẾT CẤP TÍN DỤNG (CHO 

VAY/ BẢO LÃNH)

Phạt trả khoản vay ngắn hạn theo món

II. PHÍ ĐỒNG TÀI TRỢ



Mức phí
Mức phí tối        

thiểu
Mức phí tối đa
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STT Khoản mục

Biểu phí đề xuất

BIỂU PHÍ TÍN DỤNG

TÍN DỤNG

Ghi chú:

1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế GTGT (VAT), trừ những trường hợp không thuộc diện chịu thuế VAT theo quy định của pháp luật.  

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. 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 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.

 


