
N G Â N  H À N G  M I Z U H O  B A N K ,  L T D .   
CHI NHÁNH HÀ NỘI    CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
63 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền   Tầng 18, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ  
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam                                      Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
ĐT: 84-24-39363123 / 4; Fax: 84-24-38266665                    ĐT: 84-28-38278260; Fax: 84-28-38219160 
 

BIỂU PHÍ TIÊU CHUẨN 
CHO DỊCH VỤ TÀI KHOẢN VÀ CHUYỂN TIỀN 

Tất cả phí không bao gồm VAT 10%. 
Tỷ giá  quy đổi trong trường hợp thu  phí bằng các ngoại tệ khác ngoài VND sẽ theo quy định của Ngân hàng  

Biểu phí tiêu chuẩn này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 
  

 

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN 
 Mở / đóng tài khoản Miễn phí 
 Phí duy trì tài khoản không hoạt động trên một năm VND 420.000 (Không áp dụng với tài khoản vốn)  
 Nộp tiền mặt 
      - Tiền mặt VND VND 420.000 
      - Tiền mặt USD                                                                        US$ 20 
      - Hối phiếu 1% (Tối thiểu VND 42.000) 
 Rút tiền mặt  
      - Tiền mặt VND VND 420.000 
      - Tiền mặt USD                                                                        US$ 20 
 Các dịch vụ tiền mặt khác Tham khảo chi tiết với ngân hàng  
 Nhận sao kê tài khoản hàng tháng tại quầy  
hoặc nhận thư trong Việt Nam Miễn phí 
 Nhận sao kê tài khoản hàng tháng 
bằng thư quốc tế ngoài Việt Nam VND 105.000 mỗi chủ tài khoản 
 Sao kê tài khoản/ báo có, báo nợ hàng tháng bằng fax  VND 105.000 mỗi chủ tài khoản  
 Bản sao của sao kê tài khoản  VND 210.000 cho sao kê một tháng 
 Bản sao của báo có, báo nợ  VND 210.000 cho một giao dịch 
 Xác nhận kiểm toán  VND 210.000  
 Xác nhận số dư và các xác nhận khác VND 210.000 
 Tra soát      
      - Tài liệu trong vòng 3 tháng gần nhất VND 105.000 cho một tài liệu 
      - Tài liệu trên 3 tháng VND 420.000 cho một tài liệu 
 Yêu cầu thêm đối với thư chuyển phát nhanh trong nước VND 210.000        
 Yêu cầu thêm đối với thư chuyển phát nhanh nước ngoài VND 630.000 
 Dịch vụ tài khoản ký gửi Tham khảo chi tiết với ngân hàng  
 
DỊCH VỤ QUẢN LÝ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TOÀN CẦU MIZUHO (“MIZUHO GLOBAL CMS”) 
Dịch vụ này sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc truy cập tài khoản ở các Chi nhánh nước ngoài của Mizuho để kiểm tra số dư cũng như 
tạo lệnh chuyển tiền. Liên hệ với Phòng kinh doanh về các thông tin chi tiết liên quan đến phí sử dụng và các thông tin khác. 

DỊCH VỤ KHÁC 
 Lệnh chuyển tiền định kỳ 
      - Thiết lập    VND 210.000 
      - Sửa đổi / Hủy    VND 210.000 
 Nhờ thu đến trong Việt Nam   VND 63.000 một séc 
 Nhờ thu đi trong Việt Nam   VND 84.000 một séc 
      - Phí chuyển phát    VND 210.000 
 Nhờ thu séc du lịch    1% Tối thiểu VND 42.000 Tối đa VND 1.260.000 
      - Phí chuyển phát    Chi phí thực tế (Tối thiểu VND 1.050.000) 
 Các dạng nhờ thu không đề cập ở trên                        Chi phí thực tế  
 Sổ séc     VND 63.000 / sổ 

Biểu phí tiêu chuẩn này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước của ngân hàng 
Các điểu khoản và điều kiện đối với các dịch vụ/giao dịch không được liệt kê trên đây sẽ được cung cấp theo yêu cầu 
của quý khách 
 

CHUYỂN TIỀN NỘI ĐỊA  
 Chuyển tiền đến 
      - Ghi có vào tài khoản              Miễn phí 
      - Quy đổi sang tiền mặt bằng ngoại tệ              0.2% Tối thiểu VND 42.000 
 Chuyển tiền đi 
      - Khách hàng có tài khoản tại ngân hàng 
         + Đến ngân hàng trong Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh              VND 42.000 
         + Đến ngân hàng ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh               0.2% Tối thiểu VND 84.000 Tối đa VND 840.000 
         + Chuyển tiền giữa các tài khoản trong các chi nhánh Mizuho  
            tại Việt Nam              Miễn phí 
      - Khách hàng vãng lai 
         + Đến ngân hàng trong Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh               VND 105.000 
         + Đến ngân hàng ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh              0.3% Tối thiểu VND 420.000 Tối đa VND 4.200.000 
 Sửa đổi/ hủy/ dừng lệnh thanh toán/ tra soát  
       - Đối với khách hàng có tài khoản tại ngân hàng 
         + Đến ngân hàng trong Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh              VND 42.000 
         + Đến ngân hàng ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh              VND 210.000 
       - Đối với khách hàng vãng lai              VND 210.000 
       - Chuyển lại lệnh bị hoàn trả               Phí thu như lênh mới 
 Phí bên thứ 3 (nếu có)              Chi phí thực tế  
 
CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ 
 Chuyển tiền đến 
      - Ghi có vào tài khoản tiền gửi thanh toán               US$ 5 
      - Ghi có vào tài khoản vốn                                    Miễn phí           
      - Khách hàng vãng lai 
          + Phí xử lý                 US$ 50 
          + Trả bằng tiền mặt                 0.4% Tối thiểu US$ 10 + phí xử lý 
          + Chuyển tiền đi tiếp                                                                             Phí xử lý ở trên + phí chuyển tiền đi tương ứng 
 Chuyển tiền đi 
      - Khách hàng có tài khoản tại ngân hàng              0.2% Tối thiểu US$ 5 Tối đa US$ 200 
      - Khách hàng vãng lai                0.3% Tối thiểu US$ 20 Tối đa US$ 200 
 Điện phí 
      - Khách hàng có tài khoản tại ngân hàng       
          + Đi đến các ngân hàng không thuộc tập đoàn Mizuho             US$ 20 
          + Đi đến các ngân hàng thuộc tập đoàn Mizuho              US$ 15 
      - Khách hàng vãng lai                US$ 20 
 Sửa đổi/ hủy/ dừng thanh toán/tra soát              US$ 10 + điện phí tương ứng 
      - Chuyển lại lệnh bị hoàn trả              Phí thu như lênh mới 
 Phí bên thứ 3 (nếu có)                Chi phí thực tế  
 
 


