Phụ lục 06: Biểu phí dịch vụ eBank

PHỤ LỤC 06: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ EBANK

STT

Khoản mục

Mức phí (chưa bao
gồm VAT)

I.

PHÍ QUẢN LÝ DỊCH VỤ

1

Phí đăng ký

Miễn phí

2

Phí sử dụng dịch vụ Internet
Banking/Mobile Banking

Miễn phí

3

Phí sử dụng dịch vụ SMS
banking gói cơ bản

4

Phí sử dụng dịch vụ SMS
banking gói đầy đủ

Mức phí tối thiểu

Mức phí tối
đa

1 số điện thoại nhận
tin nhắn: 10.000
VND/tháng
2 số điện thoại nhận
tin nhắn: 15.000
VND/tháng
3 số điện thoại nhận
tin nhắn: 24.000
VND/tháng
1 số điện thoại nhận
tin nhắn: 20.000
VND/tháng
2 số điện thoại nhận
tin nhắn: 30.000
VND/tháng

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank
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5
6
7

Khoản mục

Phí sử dụng PTXT OTP SMS
Phí thay đổi PTXT sang OTP
SMS trên eBank
Phí thay đổi thông tin cá nhân
trên eBank

Mức phí (chưa bao
gồm VAT)
3 số điện thoại nhận
tin nhắn: 48.000
VND/tháng

Mức phí tối thiểu

Mức phí tối
đa

20.000 VND/tháng
3.000 VND/lần
3.000VND/lần

8

Phí cấp eToken lần đầu

Miễn phí

9

Phí cấp lại eToken

Miễn phí

10

Phí cấp Token Key lần đầu

300.000 VND

11

Phí cấp lại Token Key

250.000 VND

12

Phí cấp Token Card

350.000 VND

13

Phí cấp lại Token Card

350.000 VND

14

Phí cấp Thẻ mật khẩu (Thẻ
matrix) lần đầu

60.000 VND

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank
Trang số: 2/3

Phụ lục 06: Biểu phí dịch vụ eBank

STT

Khoản mục

Mức phí (chưa bao
gồm VAT)

15

Phí cấp Thẻ mật khẩu (Thẻ
matrix) từ lần thứ hai

20.000 VND

16

Phí đăng ký chứng thư số

Miễn phí

Phí sử dụng chứng thư số

1 năm: 450.000 VND
/năm
2 năm: 765.500 VND
/2 năm
3 năm: 1.080.000
VND/3 năm

17

18
19

Phí cấp USB Token (sử dụng
chứng thư số)
Phí cấp SIM (sử dụng chứng
thư số)

Mức phí tối thiểu

Mức phí tối
đa

490.000 VND/ chiếc
119.000 VND/chiếc

20

Phí hủy dịch vụ

20.000 VND/lần

21
II
1

Phí khôi phục dịch vụ
PHÍ GIAO DỊCH
Dịch vụ đặt lịch hẹn rút
tiền

Miễn phí

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank
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1.1

1.2

2

2.1

III

Mức phí (chưa bao
gồm VAT)
Phí hủy đặt lịch rút tiền trên Miễn phí
eBank trước 8 giờ sáng của
ngày rút tiền theo lịch hẹn
Phí hủy đặt lịch rút tiền trên 0,01% giá trị giao
eBank sau 8 giờ sáng của ngày dịch.
rút tiền theo lịch hẹn
Dịch vụ nạp tiền vào tài
khoản/nạp tiền tạo gói
tiết kiệm
Phí nạp tiền từ thẻ ATM ngân 1% giá trị giao dịch
hàng khác khi vượt quá hạn
mức quy định *
20.000 VND/lần
PHÍ TRA SOÁT KHIẾU NẠI (Nếu KH khiếu nại
sai)
Khoản mục

Mức phí tối thiểu

10.000 VND

Mức phí tối
đa

500.000 VND

* Hạn mức quy định hiện tại đang set up là 2,000,000 VND, hạn mức này có thể thay đổi từng thời kỳ

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank
Trang số: 4/3

