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BIỂU PHÍ D 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁC  

STT KHOẢN PHÍ 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ 

MỨC PHÍ 

(A) 

PHÍ TỐI 

THIỂU 

(A1) 

PHÍ TỐI 

ĐA  

(A2) 

1 
Phí thu hộ dịch vụ quản lý tài sản, áp 

tải và giám sát hàng hóa (ABBA)  
      

1.1 Phí quản lý tài sản 
 

    

 

- Bất động sản 0,75%/năm * GTTS (2) 
  

- Xe 1,0%/năm * GTTS     

- Khác 

1,0% - 2,0%/năm * GTTS 

(Tùy theo tính chất và loại 

tài sản)   

1.2 Phí áp tải hàng hóa/lần 
   

 

- Hàng hóa dễ cháy nổ, cồng kềnh, 

khó vận chuyển  

0,5% - 0,75%* GTTS 

(Tùy theo tính chất và loại 

tài sản)   

- Hàng hóa khác 0,3% * GTTS 
  

1.3 Phí thu hộ giám sát hàng hóa  
 

    

 

- Hàng hóa khó kiểm đếm  

1,5% - 2,0%/năm * GTTS 

(Tùy theo tính chất và loại 

tài sản) 

    

- Hàng hóa khác 1,0%/năm * GTTS 
  

2 
Phí phát hành cam kết cấp tín dụng 

(Thư hứa) 
Bao gồm: Phí phát hành + Phí cam kết cấp tín dụng 

2.1 - Phí phát hành    

 

- Phí phát hành cam kết cấp tín dụng 

bằng ngôn ngữ tiếng Việt theo mẫu 

ABBANK 

Miễn phí  
 

 

- Phí phát hành cam kết cấp tín dụng 

bằng tiếng Anh/song ngữ Anh- 

Việt theo mẫu ABBANK 

100.000đ    

 

- Phí phát hành cam kết cấp tín dụng 

theo mẫu của khách hàng bằng 

ngôn ngữ tiếng Việt được 

ABBANK chấp nhận 

150.000đ     

 

- Phí phát hành cam kết cấp tín dụng 

theo mẫu của khách hàng bằng 

tiếng nước ngoài/song ngữ (được 

ABBANK chấp nhận) 

250.000đ   

2.2 Phí cam kết cấp tín dụng    

a Cam kết cấp tín dụng có điều kiện    
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- Cam kết cấp tín dụng xác định rõ 

trị giá cam kết 

(0,1% - 1%) *giá trị cam 

kết 
1.000.000đ  

 

- Cam kết cấp tín dụng không xác 

định rõ trị giá cam kết 

Theo ước tính và thỏa 

thuận với khách hàng 
2.000.000đ 

 

b Cam kết cấp tín dụng khác 
(0,25%  - 1%) *giá trị 

cam kết 
5.000.000đ  

2.3 
Phí tu chỉnh cam kết cấp tín dụng (Thư 

hứa) 

Như phí phát hành cam kết cấp tín dụng + Phí tính trên 

phần giá trị/thời hạn tăng thêm   

2.3.1 Phí phát hành Như mục 2.1 

2.3.2 
Phí tính trên phần giá trị/thời hạn tăng 

thêm 
   

2.3.2.1 Tu chỉnh tăng giá trị    

a Cam kết cấp tín dụng có điều kiện    

 
- Cam kết cấp tín dụng xác định rõ 

trị giá cam kết 

(0,1% - 1%) * phần giá trị 

cam kết tăng thêm 
1.000.000đ  

b Cam kết cấp tín dụng khác 
(0,25%  - 1%) * phần giá 

trị cam kết tăng thêm 
5.000.000đ  

2.3.2.2 Tu chỉnh tăng thời hạn    

a Cam kết cấp tín dụng có điều kiện    

 
- Cam kết cấp tín dụng xác định rõ 

trị giá cam kết 

Theo ước tính và thỏa 

thuận với khách hàng 
1.000.000đ  

 
- Cam kết cấp tín dụng không xác 

định rõ trị giá cam kết 

Theo ước tính và thỏa 

thuận với khách hàng 2.000.000đ  

b Cam kết cấp tín dụng khác 

Theo ước tính và thỏa 

thuận với khách hàng 5.000.000đ  

2.3.2.3 Tu chỉnh khác 1.000.000đ/lần 

3 
Phí thu hộ dịch vụ hỗ trợ tài chính 

(ABBA)    

 

- Khu vực Hà Nội, TPHCM 0,1%/tổng số tiền  10.000.000đ 20.000.000đ 

- Khu vực ngoài địa bàn Hà Nội, 

TPHCM 
0,2%/tổng số tiền  15.000.000đ 25.000.000đ 

4 Phí dịch vụ khác 
   

4.1 Phí mượn hồ sơ tài sản đảm bảo Theo thỏa thuận 200.000đ 
 

4.2 
Phí cấp bản sao giấy tờ tài sản đảm 

bảo 
50.000đ/lần 
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4.3 
Phí xác nhận thông tin theo yêu cầu 

của Khách hàng 
Theo thỏa thuận 100.000đ  

4.4 
Phí Dịch vụ tư vấn tài chính doanh 

nghiệp 
Theo thỏa thuận 50.000.000đ  

4.5 Phí Dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm Theo thỏa thuận 50.000.000đ  

 Ghi chú: Các phí trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT). 

 


