单证业务与国际贸易汇出汇款费率表
Effective from 01 OCTOCBER 2022
BIỂU PHÍ THANH TOÁN MẬU DỊCH QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2022
A
A1.
1

Letter of Credit (L/C)/信用证
Import Letter of Credit (L/C)/进口信用证 (including domestic L/C/包含越南境内信用证）
L/C Issuance开证:

1.1

Full cash pledge/ 全额保证金:

1.2

Partial or Non-cash pledge /不足或非保证金:

1.3
2

Pre - issuance Letter of Credit/预开证:

0.1% L/C amount including tolerance (if any)/90
days/min; remaining days (if any): charged as accrued
days (Min USD50.00 or VND1.150.000) + Cable fee +
Advising fee of correspondent bank (if any)
0.15% L/C amount/90days/ min; remaining days (if any)
charged as accrued days (Min USD50.00 or
VND1.150.000) + Cable fee + Advising fee of
correspondent bank (if any)
USD50.00 or VND1.150.000/flat + Cable fee + Advising
fee of correspondent bank (if any)
Amendment /修改

2.1

Extension amendment/修改效期:

2.2

Amount increasing amendment/修改增额:

2.3

LC cancellation/撤证:

3
4
4.1

Other amendments 其他修改:

same as issuance, calculated on L/C balance (Min
USD50.00 or VND1.150.000) + Cable fee + Advising fee of
correspondent bank (if any)
same as issuance, calculated over the increased amount
(Min USD50.00 or VND1.150.000) + Cable fee + Advising
fee of correspondent bank (if any)
USD50.00 or VND1.150.000 + Fee of correspondent
banks (if any)
USD50.00 flat or VND1.150.000 + Cable fee + Advising
fee of correspondent bank (if any)
Inward bill under LC/ 信用证下的单据

Acceptance for usance L/C/远征承兑费:

Thư tín dụng
Thư tín dụng nhập khẩu （Bao gồm L/C trong lãnh thổ Việt Nam)
Phát hành Thư tín dụng
0.1% mỗi 90 ngày trên giá trị L/C bao gồm dung sai (nếu có); thời
hạn vượt quá 90 ngày được tính trên ngày thực tế. Tối thiểu
USD50.00 hoặc VND1.150.000 + điện phí + phí thông báo của ngân
hàng đại lý (nếu có)
Ký quỹ toàn bộ giá trị LC:
0.15%mỗi 90 ngày trên giá trị L/C bao gồm dung sai (nếu có); thời
hạn vượt quá 90 ngày được tính trên ngày thực tế. Tối thiểu
Ký quỹ một phần hoặc Hình thức USD50.00 hoặc VND1.150.000 + Điện phí + phí thông báo của ngân
đảm bảo khác：
hàng đại lý (nếu có)
USD50.00 hoặc VND1.150.000/món+ điện phí + phí thông báo của
Phát hành Thư tín dụng sơ bộ:
ngân hàng đại lý (nếu có)
Tu chỉnh
Như phí phát hành Thư tín dụng, tính trên số dư của Thư tín dụng
tại thời điểm tu chỉnh (Tối thiểu USD50.00 hoặc VND1.150.000) +
Điện phí + phí thông báo của ngân hàng đại lý (nếu có)
Tu chỉnh gia hạn:
Như phí phát hành Thư tín dụng, tính trên phần giá trị tăng thêm
(Tối thiểu USD50.00 hoặc VND1.150.000) + điện phí + phí thông báo
Tu chỉnh tăng giá trị Thư tín dụng: của ngân hàng đại lý (nếu có)
Hủy Thư tín dụng :
Tu chỉnh khác:

USD50.00 hoặc VND1.150.000 + Phí ngân hàng đại lý (nếu có)
USD50.00 hoặc VND1.150.000 + điện phí + phí thông báo của ngân
hàng đại lý (nếu có)
Chứng từ theo L/C

Chấp nhận thanh toán:

Amendment shipping guarantee/修改提货担保:

USD50.00 or VND1.150.000 + cable + courier charge
0.15% guarantee amount/90 days/min; remaining days
(if any): charged as accrued days (Min USD50.00 or
VND1.150.000)
As per negotiation

0.1% mỗi 90 ngày trên giá trị bộ chứng từ; thời hạn vượt quá tháng
(nếu có) được tính trên ngày thực tế. Tối thiểu USD50.00 hoặc
Ký quỹ toàn bộ giá trị chứng từ: VND1.150.000
0.15% mỗi 90 ngày trên giá trị bộ chứng từ; thời hạn vượt quá
Ký quỹ một phần hoặc hình thức tháng (nếu có) được tính trên ngày thực tế. Tối thiểu USD50.00
đảm bảo khác:
hoặc VND1.150.000
Phíthanh toán:
Ký quỹ toàn bộ giá trị bộ chứng
0.2% giá trị bộ chứng từ, Min: USD20.00 hoặc VND460.000, Tối đa
từ:
USD1000.00 hoặc VND23.000.000
Đảm bảo bằng hình thức khác:
0.2% giá trị bộ chứng từ, Min: USD20.00 hoặc VND460.000
USD50.00 hoặc VND1.150.000 + điện phí thông báo + phí chuyển
phát nhanh
Hoàn trả BCT:
0.15% mỗi 90 ngày trên giá trị bảo lãnh;
Bảo lãnh nhận hàng:
thời hạn vượt quá 90 ngày được tính trên ngày thực tế. Tối thiểu
USD50.00 hoặc VND1.150.000
Tu chỉnh bảo lãnh nhận hàng:
Theo thỏa thuận

Endorse Bill of Lading /提单背书:

USD20.00 or VND460.000/flat

Ký hậu vận đơn:

4.1.1

Full cash pledge /全额保证金:

4.1.2
4.2

Partial or Non-cash pledge/不足或非保证金:
Payment handling fee/付款处理费:

4.2.1
4.2.2

Full cash pledge /全额保证金:
Partial or Non-cash pledge/不足或非保证金:

4.3

Return documents/退单:

4.4

Shipping guarantee /提货担保:

4.5
4.6

0.1% bill amount /90 days; remaining days (if any):
charged as accrued days (Min USD50.00 or
VND1.150.000)
0.15% bill amount /90 days; remaining days (if any):
charged as accrued days (Min USD50.00 or
VND1.150.000)
0.20% bill amount, Min: USD20.00 or VND460.000, Max
USD1000.00 or VND23.000.000
0.20% bill amount, Min: USD20.00 or VND460.000

USD20.00 hoặc VND460.000/món

4.7
4.8

Discrepancy handling/不符点处理:
Handling fee for supplement replacement docs/换单或更单处理费:

USD100.00 or VND2.300.000/flat
USD15.00 or VND345.000
Collect additional fee from full pledge to partial/ non cash pledge (if any)

4.9
A2.

Replacement collateral/替换质押品:

1

L/C cancellation-> client refuses to receive L/C撤证-客户拒收信用证:

2

Pre-advice/L/C advising/预先通知,通知，转递:

3
4

L/C Amendment advising/修改通知:
L/C confirmation/保兑:

5

L/C transfer/转让信用证:

6

Document checking /审单:

Advising fee + Cable fee (collected from Issuing Bank)
USD30.00 or VND690.000 (for customers) USD45.00 or
VND1.035.000 (for non-customers）+ courier fee +
Cable fee (if any)
USD20.00 hoặc VND460.000 (for customers) USD30.00
or VND690.000 (for non-customer) + courier fee + Cable
fee (if any)
as per negotiation
0.10% on transferred amount，min USD50.00 or
VND1.150.000 + Cable fees
0.20% document amount，min USD50.00 or
VND1.150.000

7

Document return after checking/已审退单:

USD50.00 or VND1.150.000/flat

8
B
B1.

Tracer/催收:

1

Handling commission/处理费:

2

Transfer Document to another bank/代收单据转同业:

3

Handing documents free of payment/无偿放单:

4
5
B2.

Return document/退单:
Endorse Bill of Lading/提单背书:

1

Documentary Export Collection/跟单托收:

0.25% (min USD30 or VND690.000; max USD300 or
VND6.900.000) + courier charge + Cable fee (if any)

2
3
4
C
1

Handing documents free of payment/无偿放单:
Collection Amendment/修改托收指示:
Tracer/催收:

USD50.00 or VND1.150.000/flat
USD50.00 or VND1.150.000/flat
free + Cable fee

1.1

Full cash pledge/全额保证金:

1.2
2

Partial or Non-cash pledge/不足或非保证金:

2.1

Amount increasing Amendment/增额:

Xử lý BCT có bất hợp lệ:
Xử lý chứng từ bổ sung:

USD100.00 hoặc VND2.300.000/món
USD15.00 hoặc VND345.000

Thay đổi tài sản đảm bảo :

Thu bổ sung phần phí chênh lệch từ hình thức ký quỹ toàn bộ
chuyển sang ký quỹ một phần hoặc đảm bảo bằng hình thức khác
Thư tín dụng xuất khẩu

Export Letter of Credit (L/C)/出口信用证

USD20.00 or VND460.000/flat (upon client’s request）
Collection /代收
Import Collection/进口代收
0.25% bill amount (min USD30.00 or VND690.000; max
USD300.00 or VND6.900.000)
USD50.00 or VND1.150.000/flat

Hủy LC - Khách hàng từ chối nhận
LC:
Phí thông báo + điện phí (Thu NH phát hành)
USD30.00 hoặc VND690.000 (Khách hàng BOC CN HCM) USD45.00
hoặc VND1.035.000 (Khách hàng vãng lai) + phí chuyển phát nhanh
Phíthông báo:
+ điện phí (nếu có)
USD20.00 hoặc VND460.000 (Khách hàng BOC CN HCM); USD30.00
hoặc VND690.000 (Khách hàng vãng lai) + phí chuyển phát nhanh +
Phí thông báo tu chỉnh:
điện phí (nếu có)
Xác nhận LC:
Theo thỏa thuận
0.10% trị giá chuyển nhượng , Tối thiểu USD50.00 hoặc
Phí chuyển nhượng LC:
VND1.150.000 + điện phí
Phí xử lý chứng từ :
Hoàn trả bộ chứng từ sau khi đã
kiểm chứng từ theo LC:

0.20% trị giá bộ chứng từ，Tối thiểu USD50.00 hoặc VND1.150.000

Tra soát:

USD20.00 hoặc VND460.000/món (theo yêu cầu KH)
Nhờ thu
Nhờ thu nhập khẩu
0.25% giá trị bộ chứng từ (tối thiểu USD30.00 hoặc VND690.000; tối
đa USD300.00 hoặc VND6.900.000)

Phí xử lý bộ chứng từ:
Chuyển bộ chứng từ cho Ngân
hàng khác:
Xử lý bộ chứng từ miễn thanh
toán:

USD50.00 or VND1.150.000/flat
USD50.00 or VND1.150.000/flat + Courier charge + cable
charge
Hoàn trả bộ chứng từ:
USD50.00 or VND1.150.000/flat
Ký hậu vận đơn:
Export Collection/出口托收/Nhờ thu xuất khẩu

跟单托收:
Xử lý bộ chứng từ nhờ thu miễn
thanh toán:
Tu chỉnh chỉ thị nhờ thu:
Tra soát:

Guarantee (L/G) /保函
Guarantee issuance/保函开立
0.35% L/G amount /90 days/min; remaining days (if any)
charged as accrued days (Min USD50.00 or
VND1.150.000) + Cable fee (if any)
Ký quỹ toàn bộ giá trị bảo lãnh:
0.45% L/G amount/90 days/min remaining days (if any)
charged as accrued days (Min USD50.00 or
VND1.150.000) + cable fee (if any)
Hình thức đảm bảo khác:
L/G amendment/保函修改
same as issuance, calculated over increased amount
(Min USD50.00 or VND1.150.000) + Cable fee (if any)

Tu chỉnh tăng tiền:

USD50.00 hoặc VND1.150.000/món

USD50.00 hoặc VND1.150.000/món
USD50.00 hoặc VND1.150.000/món
USD50.00 hoặc VND1.150.000/món + phí chuyển phát nhanh + điện
phí
USD50.00 hoặc VND1.150.000/món
Nhờ thu xuất khẩu
0.25% (tối thiểu USD30 hoặc VND690.000; tối đa USD300 hoặc
VND6.900.000) + phí chuyển phát nhanh + điện phí (nếu có)
USD50.00 hoặc VND1.150.000/món
USD50.00 hoặc VND1.150.000/món
Miễn phí + điện phí
Bảo lãnh
Phát hành bảo lãnh
0.35% giá trị bảo lãnh mỗi 90 ngày, thời hạn vượt quá 90 ngày được
tính trên ngày thực tế. Tối thiểu USD50.00 hoặc VND1.150.000 +
điện phí (nếu có)
0.45% giá trị bảo lãnh mỗi 90 ngày, thời hạn vượt quá 90 ngày được
tính trên ngày thực tế. Tối thiểu USD50.00 hoặc VND1.150.000 +
điện phí (nếu có)
Tu chỉnh bảo lãnh
Như phí phát hành bảo lãnh, tính trên phần giá trị tăng thêm (Tối
thiểu USD50.00 hoặc VND1.150.000) + điện phí (nếu có)

2.2

Extension Amendment/延期:

2.3

Other/其他:

3

4
5

same as issuance, calculated on L/G balance (Min
USD50.00 or VND1.150.000) + Cable fee (if any)

USD50.00 or VND1.150.000/flat + Cable fee (if any)
same as Export L/C advising and L/C Amendment
L/G advising; L/G Amendment advising/保函通知,修改通知:
advising
0.1% claimed amount，Min USD150.00 or
VND3.450.000, Max USD1,000.00 or VND23.000.000 +
Cable fee (if any)
Claiming at request of client/代理索赔:
L/G issuance under counter L/G 转开保函

5.1

Under BOC group's counter guarantee/中行集团委托转开:

5.2

Under counter guarantee of other banks/非中行委托转开:

5.3

Counter guarantee issuance/ 反担保保函开立:

5.4

Amount increasing Amendment/增额:

5.5
6

Extension Amendment/延期:

Tu chỉnh gia hạn:

Như phí phát hành bảo lãnh, tính trên số dư của bảo lãnh tại thời
điểm tu chỉnh (Tối thiểu USD50.00 hoăc VND1.150.000) + điện phí
(nếu có)

Tu chỉnh khác:
USD50.00 hoặc VND1.150.000/món + điện phí (nếu có)
Thông báo bảo lãnh,tu chỉnh bảo
lãnh:
Như phí thông báo L/C xuất khẩu và thông báo tu chỉnh L/C

Truy đòi theo yêu cầu:

0.1% trị giá yêu cầu trả，Tối thiểu USD150.00 hoặc VND3.450.000,
Tối đa USD1,000.00 hoặc VND23.000.000 + điện phí (nếu có)
Bảo lãnh đối ứng

Yêu cầu phát hành bảo lãnh trên
cơ sở bảo lãnh đối ứng của BOC 0.30% trị giá L/G mỗi 180 days/ (tối thiểu USD110.00 hoặc
Group:
VND2.530.000) + phí chuyển phát nhanh/điện phí (nếu có)
Yêu cầu phát hành bảo lãnh trên
cơ sở bảo lãnh đối ứng của các
NH ngoài BOC group:
as per negotiation
Theo thỏa thuận
Same as Guarantee issuance + Fee of correspodent bank
Bằng phí phát hành bảo lãnh + phí của ngân hàng đại lý + điện phí
+ Cable fee (if any)
Phát hành bảo lãnh đối ứng:
(nếu có)
same as issuance, calculated over increased amount
Như phí phát hành bảo lãnh, tính trên phần giá trị tăng thêm (Tối
(Min USD50.00 or VND1.150.000)
thiểu USD50.00 hoặc VND1.150.000)
Tu chỉnh tăng tiền:
0.30% L/G amount/180 days/min (Min USD110.00 or
VND2.530.000) + courier/Cable fee (if any)

1

same as issuance, calculated on L/G balance (Min
USD50.00 or VND1.150.000)
Tu chỉnh gia hạn:
GUARANTEE LANGUAGE
As per negotiation (Min USD50.00 or VND1.150.000,
Bilingual language guarantee/双语保函:
Max USD300.00 or VND6.900.000)
Bảo lãnh song ngữ:
Outward remittance (Trade remittance)/汇出汇款
0.20% (Min USD5.00 or VND115.000 – Max USD200.00 or
VND4.600.000 (**)) + SWIFT FEE USD15.00 or
VND345.000
(**) Max USD200.00 or VND4.600.000 for 5 customs
declaration/payment,
from the 6th customs declaration, extra charge USD2.00
or VND46.000/each but max USD300.00 or
VND6.900.000/payment
Outward remittance fee/汇出汇款手续费:
Phí xử lý:

Như phí phát hành bảo lãnh, tính trên số dư của bảo lãnh tại thời
điểm tu chỉnh (Tối thiểu USD50.00 hoặc VND1.150.000)
NGÔN NGỮ BẢO LÃNH
Theo thỏa thuận (Min USD50.00 hoặc VND1.150.000, Max
USD300.00 hoặc VND6.900.000)
Chuyển khoản nước ngoài
0.20% (tối thiểu USD5.00 hoặc VND115.000 – tối đa USD200.00
hoặc VND4.600.000(**)) + điện phí SWIFT USD15.00 hoặc
VND345.000
(**) tối đa USD200.00 hoặc VND4.600.000 for 5 tờ khai cho một
món thanh toán,
bắt đầu từ tờ khai thứ 6, thu thêm USD2.00 hoặc VND46.000/mỗi
tờ, không quá USD300.00 hoặc VND6.900.000 cho một món thanh
toán

2
3
4

Fee for late pending document submission" for T/T payment as committed
/迟补单据费:
Charge type/汇款费用类型 “OUR”：
Charge type/汇款费用类型 “FULL PAY”：

0.05% remitted amount/30 days, Min USD5.00 or
VND115.000
USD20.00 or VND460.000/flat
USD30.00 or VND690.000/flat

0.05% trị giá khoản chuyển tiền mỗi 30 ngày, tối thiểu USD5.00
hoặc VND115.000
USD20.00 hoặc VND460.000/món
USD30.00 hoặc VND690.000/món

5

Cancellation or rejection/取消或退款：

USD15.00 or VND345.000/flat

6
E
1

Check documents without payment/已审无付款:

1.1

Payment /payment advice cable:
L/C or L/G issuance cable or long SWIFT
message/开立保函，信用证电报或长报:
Other short SWIFT message/简电:

6.1
D

1.2
1.3
2

Same as outward remittance fee
Other charges/杂项/Phíkhác:
SWIFTcharge/电报费
USD30.00 or VND690.000
USD40.00 or VND920.000
USD15.00 or VND345.000
Postage/邮费

Phí bổ sung chứng từ không đúng
hạn:
Phíour:
PhíFull Pay:
Phí hủy hoặc hoàn trả chuyển
khoản:
Phí kiểm chứng từ không thanh
toán:

Điện phí thanh toán/thông báo
thanh toán:
Điện phát hành LG, LC hoặc điện
báo dài:
Swift ngắn:

USD15.00 hoặc VND345.000/món
Bằng phí xử lý chứng từ
Phíkhác
Điện phí Swift
USD30.00 hoặc VND690.000
USD40.00 hoặc VND920.000
USD15.00 hoặc VND345.000
Phí bưu chính

VND1.200.000 or USD50.00

Phí chuyển phát nhanh nước
ngoài
(trọng lượng 500g-tầm 100 tờ):

VND1.200.000 hoặc USD50.00

NORMAL: VND50.000 or USD2.00
EXPRESS: VND200.000 or USD9.00

Bưu chính nội địa
(trọng lượng 500g-tầm 100 tờ):

BÌNH THƯỜNG: VND50.000 hoặc USD2.00
HỎA TỐC: VND200.000 hoặc USD9.00

Outside VN postage/(国外邮寄)
(weight 500g-in space of 100 sheet/限于0.5公斤内-约100张纸:

Bưu chính nước ngoài
(trọng lượng 500g-tầm 100 tờ):

VND250.000 hoặc USD50.00

Return / 退件：

Hoàn trả thư

2.1

Outside VN Courier /(国外快递)
(weight 500g-in space of 100 sheet/限于0.5公斤内-约100张纸:

2.2

Inside VN postage/(国内邮寄)
(weight 500g-in space of 100 sheet/限于0.5公斤内-约100张纸:

2.3
2.4
F
1

Reimbursement fee/代付费:

VND250.000 or USD10.00
as per standard fee schedule of courier/
按快递公司收费表
REIMBURSEMENT FINANCING /同业代付
USD100.00 or VND2.300.000

➢VAT EXCLUDED/不含增值税.
➢ THIS TARIFF IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE/此资费如有更改，恕不另行通知
➢ CHARGES BY OTHER BANKS ARE EXCLUDED AND WILL BE COLLECTED BASING ON ACTUAL
COSTS./其他银行的费用不包括在内，将根据实际成本收取.
NOTED ➢ FOR RELATED FEE TO IMPORT L/C, BANK GUARANTEE: CALCULATE AT MIN 90 DAYS UNLESS OTHERWISE
INDICATED/进口信用证、银行担保的相关费用：除非另有说明，否则至少 90 天计算.
➢ THE FEE WILL BE CHARGED AT THE TIME OF SERVICE EXECUTION. NO FEES ARE RETURNED DUE TO CANCELATION/AMENDMENT AT
CLIENT'S REQUEST AND WITHOUT BANK'S
FALSE./费用将在交易时收取.若客户要求取消、终止交易在截止日前不为银行的错误，该费用不可退还。

Phí bồi hoàn:

theo biểu phí chuẩn của cty chuyển phát nhanh
Tài trợ
USD100.00 hoặc VND2.300.000

➢ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT
➢BIỂU PHÍ NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO TRƯỚC
➢PHÍ DO NGÂN HÀNG CHƯA BAO GỒM VÀ SẼ ĐƯỢC THU THEO CHI PHÍ THỰC TẾ.
➢ ĐỐI VỚI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN L / C NHẬP KHẨU, BẢO LÃNH NH: ĐƯỢC TÍNH TRONG TỐI THIỂU 90
NGÀY NẾU KHÔNG CÓ THỎA THUẬN KHÁC.
➢PHÍ SẼ ĐƯỢC THU NGAY TẠI THỜI ĐIỂM PHÁT SINH GIAO DỊCH. PHÍ ĐÃ THU SẼ KHÔNG ĐƯỢC
HOÀN LẠI CHO VIỆC HỦY/SỬA ĐỔI THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG MÀ KHÔNG PHẢI LỖI DO NGÂN
HÀ NG.

