Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia
– Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Biểu phí Dịch vụ – Ngân hàng Doanh nghiệp
Có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2016
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 Doanh nghiệp
Phí Quản lý Tài khoản
Phí quản lý khách hàng (hàng tháng)
Số dư mở tài khoản tối thiểu
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 nhận ngoại tệ (tùy vào nguồn có sẵn)

Miễn phí
1.000.000
Miễn phí
500.000

Miễn phí
0
Miễn phí
25

Miễn phí
0
Miễn phí
25

Miễn phí
Tỷ giá quy đổi thành VNĐ, miễn phí

Tỷ giá quy đổi thành USD
-

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

0,30% (tối thiểu 20.000)

0,30% (tối thiểu 1)

0,30% (tối thiểu 1)

100.000
100.000
200.000
60.000

5
5
10
3

5
5
10
3

100.000
100.000
100.000
100.000

5
5
5
5

5
5
5
5

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

Miễn phí
100.000
200.000

Miễn phí
5
10

Miễn phí
5
10

50.000
50.000
240.000
80.000
20.000
30.000
50.000 + phí thư tín

Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng

Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng

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

1.000.000

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

Miễn phí
40.000

Miễn phí
2

Miễn phí
2

20.000
40.000

1
0,10% (tối thiểu 2, tối đa 50)

0,01% (tối thiểu 20,000, tối đa 200,000)
0,02% (tối thiểu 40,000, tối đa 1,000,000)

1
0,10% (tối thiểu 2, tối đa 50)

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
Phí Dịch vụ Chung
Xác nhận của Ngân hàng
Xác nhận chuyển khoản
Xác nhận số dư
Xác nhận thông tin tài khoản
Xác nhận kiểm toán
Sao kê Tài khoản
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
Tra soát
Chứng từ trong vòng 2 tháng gần nhất
Chứng từ sau 2 tháng đến 6 tháng
Chứng từ phát sinh quá 6 tháng
Giao dịch Séc
Séc
Séc bảo chi
Phát hành sổ séc (25 séc)
Séc mất khả năng thanh toán (mỗi séc)
Thông báo ngừng thanh toán séc (từng lần)
Phí lĩnh tiền mặt
Phí thanh toán séc nhờ thu gửi đến (mỗi séc)
Phí thanh toán séc nhờ thu gửi đi trong nước (mỗi séc)
Séc và hối phiếu AUD
Phí nhờ thu

Phí bị từ chối thanh toán

50

Phí Chuyển tiền
Nhận tiền đến
Nhận tiền đến trong nước
Nhận tiền đến từ nước ngoài
Chuyển tiền đi – tại Chi nhánh
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

1
0,10% (tối thiểu 2, tối đa 50)
1
0,10% (tối thiểu 2, tối đa 50)
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Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia
– Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Biểu phí Dịch vụ – Ngân hàng Doanh nghiệp
Có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2016
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
Sửa đổi lệnh thanh toán
Hủy lệnh thanh toán

40.000
40.000

2
2

2
2

Chuyển tiền đi nước ngoài (*)

Phí chuyển tiền
Khách hàng

0,20% (tối thiểu 200.000, tối đa 4.000.000)

0,20% (tối thiểu 10, tối đa
200)
Phí như trên + phí ngân hàng
khác tại nước ngoài

Phí như trên + phí ngân hàng khác tại nước

Phí ngân hàng trung gian(**)
ngoài
Người chuyển tiền chịu phí (“OUR”)
(Bao gồm phí của ngân hàng trung gian nhưng không bao gồm phí của ngân hàng thụ hưởng đối với các giao dịch chuyển tiền đi Mỹ )
Sửa đổi lệnh thanh toán
200.000 + phí ngân hàng khác tại nước ngoài
10 + phí ngân hàng khác tại
nước ngoài
Huỷ lệnh thanh toán
200.000 + phí ngân hàng khác tại nước ngoài
10 + phí ngân hàng khác tại
nước ngoài
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

0,20% (tối thiểu 10, tối đa 200)
Phí như trên + phí ngân hàng
khác tại nước ngoài
10 + phí ngân hàng khác tại
nước ngoài
10 + phí ngân hàng khác tại
nước ngoài

16.000
16.000

0,8
0,8

0,8
0,8

Sửa đổi lệnh thanh toán
Hủy lệnh thanh toán

0,01% (tối thiểu 10.000, tối đa 200.000)
0,02% (tối thiểu 20.000, 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

Chuyển tiền đi nước ngoài (*)

Phí chuyển tiền
Khách hàng

0,1% (tối thiểu 100.000, tối đa 2.000.000)

Số tiền chuyển từ 500 triệu VNĐ trở lên
trong Tp. HCM/Hà Nội
ngoài Tp. HCM/Hà Nội



0,1% (tối thiểu 5, tối đa 100)

0,1% (tối thiểu 5, tối đa 100)

Phí ngân hàng trung gian(**)
Người chuyển tiền chịu phí (“OUR”)

Phí như trên + phí ngân hàng khác tại nước
Phí như trên + phí ngân hàng Phí như trên + phí ngân hàng
ngoài
khác tại nước ngoài
khác tại nước ngoài
(Bao gồm phí của ngân hàng trung gian nhưng không bao gồm phí của ngân hàng thụ hưởng đối với các giao dịch chuyển tiền đi Mỹ )
200.000 + phí ngân hàng khác tại nước ngoài
10 + phí ngân hàng khác tại
10 + phí ngân hàng khác tại
Sửa đổi lệnh thanh toán
nước ngoài
nước ngoài
200.000 + phí ngân hàng khác tại nước ngoài
10 + phí ngân hàng khác tại
10 + phí ngân hàng khác tại
Hủy lệnh thanh toán
nước ngoài
nước ngoài
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

100.000
100.000

5
5

5
5

300.000
400.000

15
20

15
20

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)
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

(*) Đối với các giao dịch chuyển tiền quốc tế, ngoại trừ phí chuyển tiền và phí ngân hàng trung gian, khách hàng có thể phải trả phí cho ngân hàng thụ hưởng đối với giao
dịch nhận tiền và Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia – Chi nhánh TP. HCM không có trách nhiệm xác nhận các khoản phí này.
(**) Tất cả các giao dịch chuyển tiền quốc tế đều phải chịu phí ngân hàng trung gian. Mổi ngân hàng trung gian sẽ áp dụng mức phí khác nhau cho từng giao dịch khác nhau
và Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm xác nhận các khoản phí này.
-

Nếu khách hàng chọn “OUR”, khách hàng (người chuyển tiền) sẽ chịu tất cả các loại phí và Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia – Chi nhánh Thành phố
Hồ Chí Minh sẽ thu một khoản phí cố định cho các khoản phí như được quy định tại bảng biểu phí dịch vụ nêu trên.

-

Nếu khách hàng chọn “SHA”, khách hàng (người chuyển tiền) sẽ chịu phí chuyển tiền và người thụ hưởng sẽ chịu phí ngân hàng trung gian.

-

Nếu khách hàng chọn “BEN”, người thụ hưởng sẽ chịu tất cả các phí bao gồm phí chuyển tiền và phí ngân hàng trung gian.
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Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia
– Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Biểu phí Dịch vụ – Ngân hàng Doanh nghiệp
Có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2016
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
CommBank là tên viết tắt của Commonwealth Bank of Australia.
Biểu phí dịch vụ – Ngân hàng Doanh nghiệp áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp 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
Điện thoại:
84-8-3824 1525
4B Tôn Đức Thắng
Fax:
84-8-3824 2703
Quận 1
Email:
customerservice@commbank.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
Web:
www.commbank.com.vn
Commonwealth Bank of Australia - ABN 48 123 123 124
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