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Ngày hiệu lực: 24/05/2018 

Biểu phí dịch vụ Thu Chi hộ qua Ngân hàng đối tác VietinBank dành cho 
Khách hàng của Ngân hàng UOB 

 

1. Thu hộ tiền mặt 

1.1. Thu hộ tiền mặt tại quầy 

Bằng tiền mặt 0.03% (tối thiểu VNĐ 10.000) 

1.2 Thu hộ tiền mặt tại điểm chỉ định 

Khoảng cách dưới 05 km 0.05% (tối thiểu VNĐ 400.000) 

Khoảng cách từ 05 km đến dưới 10 km 0.07% (tối thiểu VNĐ 500.000) 

Khoảng cách từ 10 km đến dưới 20 km 0.07% (tối thiểu VNĐ 1.200.000) 

Khoảng cách từ 20 km đến dưới 30 km 0.08% (tối thiểu VNĐ 1.500.000) 

Khoảng cách từ 30 km trở lên Thỏa thuận 

Mức phí cố định: Áp dụng trong trường hợp VietinBank đến địa điểm thu tiền theo thời gian quy 

định nhưng không thu được tiền do lỗi của Bên giao tiền. 

       + Khoảng cách dưới 10 km VNĐ 200.000/lần 

       + Khoảng cách từ 10 km trở lên  
Thêm VNĐ 100.000 cho mỗi 5km tăng 

thêm 

2. Chi tiền mặt 

2.1 Chi tiền mặt tại quầy 

Chi tiền mặt cho người thụ hưởng 0.03% (tối thiểu VNĐ 10.000) 

2.2 Chi tiền mặt tại điểm chỉ định 

Khoảng cách dưới 05 km 0.05% (tối thiểu VNĐ 400.000) 

Khoảng cách từ 05 km đến dưới 10 km 0.07% (tối thiểu VNĐ 500.000) 

Khoảng cách từ 10 km đến dưới 20 km 0.07% (tối thiểu VNĐ 1.200.000) 

Khoảng cách từ 20 km đến dưới 30 km 0.08% (tối thiểu VNĐ 1.500.000) 

Khoảng cách từ 30 km trở lên Thỏa thuận 

Mức phí cố định: Áp dụng trong trường hợp VietinBank đến địa điểm chi tiền theo thời gian quy 

định nhưng không chi được tiền do lỗi của Bên nhận tiền 

       + Khoảng cách dưới 10 km VNĐ 200.000/lần 

       + Khoảng cách từ 10 km trở lên  
Thêm VNĐ 100.000 cho mỗi 5 km 

tăng thêm 

Ghi chú: 

 Những điều kiện và điều khoản này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. 

 Biểu phí không bao gồm phí hoa hồng và các khoản phí khác phát sinh do bên thứ ba. 
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 Các khoản phí được quy định trong biểu phí sẽ không được hoàn lại mặc dù ngân hàng yêu 

cầu hủy bỏ các hướng dẫn trước đó. 

 Những điều kiện và điều khoản đối với các dịch vụ khác không có trong biểu phí này sẽ 

được cung cấp khi có yêu cầu. 

 Tất cả các khoản phí và lệ phí sẽ phải chịu VAT 10% (trừ khi có quy định khác). 

 


