
 

 
 

Ngày hiệu lực: 24/05/2018 

Biểu phí dịch vụ Nộp và Nhận tiền mặt qua Ngân hàng đối tác VietinBank 
 

1. Nộp tiền mặt qua VietinBank 

1.1 Nộp tiền mặt tại quầy của VietinBank 0.03% (tối thiểu VNĐ 10.000) 

1.2 Nộp 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. Nhận tiền mặt qua VietinBank 

2.1 Nhận tiền mặt tại quầy của VietinBank 0.03% (tối thiểu VNĐ 10.000) 

2.2 Nhận 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: 

 Biểu phí dịch vụ này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. 

 Ngân hàng UOB không hoàn trả lại các khoản phí đã thu trong trường hợp khách hàng hủy bỏ giao dịch 

hoặc giao dịch không thực hiện được vì sai sót hoặc sự cố không phải do lỗi của Ngân hàng UOB gây ra.  

 Mức phí quy định trong biểu phí này chưa bao gồm thuế GTGT 10% (trừ khi có quy định khác). 

 


