
 

 

Dịch vụ Tài khoản thanh toán kèm hạn mức thấu chi 

Dịch vụ Mức phí 

Phí duy trì Tài khoản thanh toán kèm hạn mức thấu chi 

Phí dịch vụ 

15.000 VNĐ/tháng 

 Khi có giao dịch phát sinh trong tháng, hoặc 
 Dự nợ cuối kỳ > 0 

(Miễn phí cho đến khi có thông báo mới) 

Phí sử dụng Tài khoản thanh toán kèm hạn mức thấu chi 

Phí phát sinh được tính trên mức sử dụng của Tài khoản thanh toán kèm hạn mức thấu chi sau ngày đến hạn 
thanh toán của kỳ sao kê, chi tiết như sau: 

Khi mức sử dụng < 500.000VNĐ 30.000VNĐ 

Khi 500.000VNĐ ≤ mức sử dụng < 1.500.000VNĐ 60.000VNĐ 

Khi mức sử dụng ≥ 1.500.000 VNĐ 90.000VNĐ 

 

Dịch vụ khác 

Dịch vụ Mức phí 

Nạp tiền vào tài khoản 

Nhận tiền chuyển đến Miễn phí 

Nộp tiền tại bưu điện 
VND 15.000 

(Miễn phí cho đến khi có thông báo mới) 

Nạp tiền từ thẻ ATM ngân hàng khác VND 2.000 + 0,5% 

Quản lý tài khoản 

Phí mở tài khoản Miễn phí 

Số dư tài khoản tối thiểu Không yêu cầu cho đến khi có thông báo mới 

Phí duy trì số dư tối thiểu hàng tháng 
VND 50.000  

(Miễn phí cho đến khi có thông báo mới) 

Dịch vụ Tài khoản Thanh toán kèm hạn mức thấu chi 

qua kênh đối tác ZALOPAY 
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Dịch vụ khác 

Dịch vụ Mức phí 

Phí đóng tài khoản: 

- Số dư trên tài khoản từ dưới VND 50.000 
- Số dư trên tài khoản trên VND 50.000 

 

VND 50.000 hoặc trên số dư còn lại trên tài khoản 

Miễn phí 

Phí duy trì tài khoản không hoạt động Miễn phí 

Phí in sao kê  

Dưới 6 tháng VND 33.000  

Từ 6 tháng trở lên VND 77.000  

Phí xác nhận số dư VND 110.000 

Giao dịch tài khoản 

Phí chuyển tiền nội địa Miễn phí 

Phí chuyển tiền nội bộ CIMB Miễn phí 

Phí gói dịch vụ chuyển tiền hàng tháng Miễn phí 

Phí dịch vụ tin nhắn SMS hàng tháng 
VND 8.800  

(Miễn phí cho đến khi có thông báo mới) 

Ghi chú: 

 Biểu phí này đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng VAT.  

 Phí tính trên mỗi tài khoản, mỗi giao dịch hoặc mỗi yêu cầu, trừ phi được chỉ định khác trong biểu 
phí này.  

 Các dịch vụ khác không được nêu tại đây sẽ được cung cấp theo yêu cầu với mức phí tương ứng 
được thông báo. Các phí nêu tại đây có thể được thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ mà không có thông 
báo trước 

 Dịch vụ thấu chi tài khoản chỉ áp dụng cho tài khoản khách hàng của một số đối tác thuộc Ngân 
hàng CIMB theo từng thời kỳ.  

 


