Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia
– Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Biểu phí Dịch vụ – Ngân hàng Cá nhân
Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 04 năm 2014
Loại tiền

VNĐ

USD

AUD

Tất cả các mức phí được niêm yết bằng loại tiền của tài khoản và chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng
Tài khoản Linh hoạt
Phí Quản lý Tài khoản
Phí quản lý khách hàng (hàng tháng)
Số dư mở tài khoản tối thiểu

Miễn phí
1.000.000
Miễn phí
500.000

Miễn phí
250
Miễn phí
25

Miễn phí
250
Miễn phí
25

Miễn phí
Tỷ giá quy đổi thành VNĐ, miễn phí

Tỷ giá quy đổi thành USD
Miễn phí

Tỷ giá quy đổi thành AUD
Miễn phí

Không áp dụng
0.05% (tối thiểu 250.000, tối đa 2.500.000)

Tỷ giá quy đổi thành VNĐ,
miễn phí
0,20% (tối thiểu 2)
Không áp dụng

Tỷ giá quy đổi thành VNĐ,
miễn phí
0,20% (tối thiểu 2)
Không áp dụng

50 VNĐ/01 AUD

Tỷ giá ngoại tệ áp dụng

Tỷ giá ngoại tệ áp dụng

Không áp dụng
Không áp dụng

Miễn phí
0,30% (tối thiểu 1)

Miễn phí
0,30% (tối thiểu 1)

0,30% (tối thiểu 20.000)
0,30% (tối thiểu 40.000)

0,30% (tối thiểu 1)
0,30% (tối thiểu 2)

0,30% (tối thiểu 1)
0,30% (tối thiểu 2)

Xác nhận chuyển khoản
Xác nhận số dư
Xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài
Xác nhận thông tin tài khoản
Cấp lại Sổ Tiết Kiệm
Sao kê Tài khoản

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

Gửi sao kê qua email (hàng tháng)
Sao kê bổ sung (một sao kê một tháng)
Nhận tại Chi nhánh
Gửi trong nước
Gửi ra nước ngoài

20.000

1

1

20.000
30.000 + phí thư tín
30.000 + phí thư tín

1
1,5 + phí thư tín
1,5 + phí thư tín

1
1,5 + phí thư tín
1,5 + phí thư tín

40.000
400.000

2
20

2
20

Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí

Bằng VNĐ và Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí

Bằng VNĐ và Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí

60.000
20.000

3
1

3
1

Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí

80.000 + phí dịch vụ khác
15.000
15.000
Miễn phí

4
0,75
0,75
Miễn phí

4
0,75
0,75
Miễn phí

Phí mở tài khoản
Phí đóng tài khoản (trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở)
Phí Giao dịch Tiền mặt
Gửi tiền
bằng VNĐ
bằng ngoại tệ
Rút tiền
bằng VNĐ
bằng ngoại tệ
trong vòng 2 ngày làm việc kể từ lúc gửi
(số tiền từ 500 triệu VNĐ trở lên)
Phí thu đổi AUD bằng tiền mặt cho giao dịch chuyển tiền
đi Úc

Miễn phí

30 VNĐ/01 AUD (áp dụng cho trường hợp
nguồn AUD từ Sổ tiết kiệm tại Ngân hàng với
kỳ hạn từ 03 tháng trở lên)
Chuyển đổi Ngoại tệ
Sang VNĐ
Khách hàng của Tập đoàn CommBank
Khách hàng vãng lai
Sang Ngoại tệ khác (tùy vào nguồn có sẵn)
Khách hàng của Tập đoàn CommBank
Khách hàng vãng lai
Phí Dịch vụ Chung
Xác nhận của Ngân hàng

Tra soát
Chứng từ trong vòng 12 tháng gần nhất
Chứng từ quá 12 tháng
Phí Giao dịch qua ATM
Từ máy ATM của CommBank tại Việt Nam
Rút tiền
Kiểm tra số dư
Chuyển khoản (sang tài khoản CommBank ở Việt Nam)
Từ máy ATM của CommBank tại Úc
Rút tiền
Kiểm tra số dư
Giao dịch qua mạng lưới MasterCard tại Việt Nam (*)
Rút tiền
Kiểm tra số dư
Giao dịch bị từ chối
Thanh toán tại điểm bán hàng (nếu được chấp nhận)
Giao dịch qua mạng lưới MasterCard ở nước ngoài
Rút tiền
Kiểm tra số dư
Giao dịch bị từ chối
Thanh toán tại điểm bán hàng (nếu được chấp nhận)
Tài khoản Đầu tư An toàn và Sổ tiết kiệm
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Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia
– Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Biểu phí Dịch vụ – Ngân hàng Cá nhân
Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 04 năm 2014
Loại tiền

VNĐ

USD

AUD

Tất cả các mức phí được niêm yết bằng loại tiền của tài khoản và chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng
Chuyển tiền từ Tài khoản Linh hoạt sang
Sổ Tiết Kiệm – kỳ hạn 1 tuần

Miễn phí

0,20% (tối thiểu 2)

0,20% (tối thiểu 2)

Sổ Tiết Kiệm – những kỳ hạn khác

Miễn phí

0,10% (tối thiểu 2)

0,10% (tối thiểu 2)

Điều chỉnh theo lãi suất áp dụng với
Tài khoản Linh hoạt bằng VNĐ cho thời hạn
gửi thực tế

Điều chỉnh theo lãi suất áp
dụng với Tài khoản Linh hoạt
bằng USD cho thời hạn gửi
thực tế

Điều chỉnh theo lãi suất áp
dụng với Tài khoản Linh hoạt
bằng AUD cho thời hạn gửi
thực tế

0,50% (tối thiểu 200.000) + phí ngân hàng
khác + phí thư tín

0,50% (tối thiểu 10) + phí
ngân hàng khác + phí thư tín

0,50% (tối thiểu 10) + phí
ngân hàng khác + phí thư tín

1.000.000

50

50

2,00% (tối thiểu 2)
2,00% (tối thiểu 4)

2,00% (tối thiểu 2)
2,00% (tối thiểu 4)

2,00% (tối thiểu 2)
2,00% (tối thiểu 4)

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

40.000

2

2

0,05% (tối thiểu 40.000)
50.000
100,000

0,20% (tối thiểu 5)
5
10

0,20% (tối thiểu 5)
5
10

0,02% (tối thiểu 20.000, tối đa 200.000)
0,03% (tối thiểu 40.000, tối đa 1.000.000)

1
0,10% (tối thiểu 2, tối đa 50)

0,04% (tối thiểu 40.000, tối đa 400.000)
0,06% (tối thiểu 80.000, tối đa 2.000.000)
40.000
40.000

5
0,20% (tối thiểu 10, tối đa 200)
2
2

5
0,20% (tối thiểu 10, tối đa 200)
2
2

0,20% (tối thiểu 200.000, tối đa 4.000.000)
0,40% (tối thiểu 400.000, tối đa 8.000.000)
Phí như trên + 400,000

0,20% (tối thiểu 10, tối đa 200)
0,40% (tối thiểu 20, tối đa 400)
Phí như trên + 20

0,20% (tối thiểu 10, tối đa 200)
0,40% (tối thiểu 20, tối đa 400)
Phí như trên + 20

300.000
300.000

15
15

15
15

16.000
16.000

0,8
0,8

0,8
0,8

0,02% (tối thiểu 20.000, tối đa 200.000)
0,03% (tối thiểu 40.000, tối đa 1.000.000)
40.000
40.000

1
0,10% (tối thiểu 2, tối đa 50)
2
2

1
0,10% (tối thiểu 2, tối đa 50)
2
2

Tất toán trước hạn

Giao dịch Séc và Séc du lịch
Séc và hối phiếu AUD
Phí nhờ thu

Phí bị từ chối thanh toán
Séc du lịch American Express
Phí đổi tiền mặt – Khách hàng
Phí đổi tiền mặt – Khách hàng vãng lai
Phí Chuyển tiền
Nhận tiền đến
Nhận tiền đến trong nước
Nhận tiền đến từ nước ngoài (#)
Ghi có vào tài khoản tại CommBank
Nhận tiền tại quầy (bằng CMND/Hộ chiếu)
tại CommBank chi nhánh Tp. HCM
tại ngân hàng khác trong Tp. HCM/Hà Nội
tại ngân hàng khác ngoài Tp. HCM/Hà Nội
Chuyển tiền đi – tại Chi nhánh
Chuyển tiền đi trong nước
Khách hàng
trong Tp. HCM/Hà Nội
ngoài Tp. HCM/Hà Nội
Khách hàng vãng lai
trong Tp. HCM/Hà Nội
ngoài Tp. HCM/Hà Nội
Sửa đổi lệnh thanh toán
Hủy lệnh thanh toán
Chuyển tiền đi nước ngoài
Khách hàng
Khách hàng vãng lai
Người chuyển tiền chịu phí (“OUR”)
Sửa đổi lệnh thanh toán
Huỷ lệnh thanh toán
Chuyển tiền đi – Ngân hàng trực tuyến myAccess
Chuyển tiền đi trong nước
Số tiền chuyển đến 500 triệu VNĐ
trong Tp. HCM/Hà Nội
ngoài Tp. HCM/Hà Nội
Số tiền chuyển từ 500 triệu VNĐ trở lên
trong Tp. HCM/Hà Nội
ngoài Tp. HCM/Hà Nội
Sửa đổi lệnh thanh toán
Hủy lệnh thanh toán
Chuyển tiền đi nước ngoài
Khách hàng
Người chuyển tiền chịu phí (“OUR”)
Sửa đổi lệnh thanh toán
Hủy lệnh thanh toán

1
0,10% (tối thiểu 2, tối đa 50)

100.000
100.000 + 400.000
300.000

5
5 + 20
15

5
5 + 20
15

300.000

15

15

Hối phiếu
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Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia
– Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Biểu phí Dịch vụ – Ngân hàng Cá nhân
Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 04 năm 2014
Loại tiền

VNĐ

USD

AUD

200.000
400.000

10
20

10
20

200.000
400.000

10
20

10
20

100.000
1,00% (tối thiểu 200.000)

5
1,00% (tối thiểu 10)

5
1,00% (tối thiểu 10)

100.000
100.000

5
5

5
5

300.000
400.000

15
20

15
20

Miễn phí
100.000
200.000
60.000

Miễn phí
5
10
3

Miễn phí
5
10
3

5.000
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí

0,25
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí

0,25
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí

Tất cả các mức phí được niêm yết bằng loại tiền của tài khoản và chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng
Hối phiếu thanh toán ngoài lãnh thổ Việt Nam
Phát hành hối phiếu
Khách hàng
Khách hàng vãng lai
Huỷ hối phiếu
Khách hàng
Khách hàng vãng lai
Hối phiếu thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam
Khách hàng
Khách hàng vãng lai
Chỉ dẫn thanh toán định kỳ (áp dụng Phí chuyển tiền)
Chỉ dẫn thanh toán định kỳ mới
Thay đổi chỉ dẫn thanh toán định kỳ
Các Loại Phí Khác
Ngân hàng Trực tuyến myAccess
Phát hành thiết bị bảo mật lần đầu (1 thiết bị)
Mất và/hoặc thay thiết bị bảo mật (1 thiết bị)
Thẻ ATM
Phát hành thẻ lần đầu
Mất và/hoặc thay thế (trước khi thẻ hết hạn)
Tra soát (trường hợp lỗi là do chủ thẻ)
Phát hành lại số PIN
Dịch vụ thông báo SMS
Số dư tài khoản cuối tháng (một tháng)
Xác nhận Tài khoản Đầu tư An toàn mới mở
Tài khoản Đầu tư An toàn/Sổ tiết kiệm sắp đến hạn
Tài khoản Đầu tư An toàn/Sổ tiết kiệm vừa tái tục
Khoản vay sắp tới kỳ thanh toán
Khoản vay đã quá hạn
Phí Thư tín
Phí chuyển Fax (1 trang)
Trong nước
Ngoài nước
Phí chuyển phát nhanh (1 thư)
Trong nước
Ngoài nước
Phí bưu điện (1 thư)
Trong nước
Ngoài nước

30.000
80.000

1,5
4

1,5
4

50.000
500.000

2,5
25

2,5
25

30.000
50.000

1,5
2,5

1,5
2,5

(*) Các ngân hàng chấp nhận thẻ tùy từng thời điểm có thể hoặc không áp dụng một khoản phụ phí với các giao dịch rút tiền/kiểm tra số dư của Quý Khách. Vui lòng kiểm
tra trước khi thực hiện giao dịch. Tùy theo tỷ giá áp dụng của hệ thống Maestro/Cirrus, số tiền rút từ ATM và số tiền ghi nợ tài khoản có thể khác nhau. Các giao dịch rút
tiền Đồng từ các máy ATM tại Việt Nam có phát sinh phí của Ngân hàng Commonwealth Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh sẽ được hoàn trả vào ngày giao dịch tiếp
theo. Mong Quý khách thông cảm.
(#) Nhận tiền bằng VNĐ miễn phí cho các khoản tiền tương đương bằng hoặc dưới 10.000 Đô la Úc từ kênh NetCash (của Ngân hàng Commonwealth Bank tại Úc). Mức
phí nhận tiền được áp dụng như biểu phí trên cho các khoản tiền lớn hơn 10.000 Đô la Úc hoặc tương đương.
CommBank là tên viết tắt của Commonwealth Bank of Australia.
Biểu phí dịch vụ – Ngân hàng Cá nhân áp dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng vãng lai giao dịch với Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia – Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh. Biểu phí dịch vụ có thể được thay đổi theo quy định của ngân hàng chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận biểu phí dịch vụ hiện hành.
Toàn bộ các điều khoản và điều kiện sẽ được cung cấp theo yêu cầu.
Các mức phí trên đây chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và các phí mà các chi nhánh, đại lý hoặc ngân hàng ở nước ngoài của chúng tôi áp dụng đối với một giao
dịch.Tất cả các tài khoản và giao dịch đều phải tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Để
biết thêm thông tin chi tiết về bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng Hán Nam
Điện thoại:
Số 65 Nguyễn Du,
Fax:
Quận 1
Email:
Thành phố Hồ Chí Minh
Web:
Commonwealth Bank of Australia - ABN 48 123 123 124

84-8-3824 1525
84-8-3824 2703
customerservice@commbank.com.vn
www.commbank.com.vn
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