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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ 

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1345G/QĐ-NHKL ngày 21/05/2022 

của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long) 

  

TT DỊCH VỤ MỨC PHÍ TỐI THIỂU TỐI ĐA 

A CHUYỂN TIỀN 

I Chuyển tiền ngoài nước 

1 Chuyển tiền đi bằng điện 

1.1 Phí dịch vụ 

- Thanh toán chi phí học tập 0,165% 5 USD  

- Chuyển tiền định cư 

• Tổng giá trị chuyển tiền định cư 

trong 1 năm ≤ 100.000USD: 0,2%. 

• Tổng giá trị chuyển tiền định cư 

trong 1 năm > 100.000USD: 0,4%. 

(trong trường hợp giá trị mỗi giao 

dịch ≤ 100.000USD, mức phí này 

bắt đầu áp dụng cho giao dịch khiến 

cho tổng giá trị các giao dịch cộng 

dồn trong năm vượt 100.000USD) 

5 USD  

- Mục đích khác 0,2% 5 USD  

1.2 Phí ngoài nước (nếu người chuyển tiền chịu thêm phí ngoài nước) 

- Đối với USD 28 USD/lệnh chuyển tiền   

- Ngoại tệ khác Thu theo thực tế phát sinh   

1.3 
Tu chỉnh, tra soát, huỷ lệnh 

chuyển tiền 

10 USD/lần (bao gồm điện phí) + phí trả ngân hàng 

nước ngoài (nếu có) 
 

2 Nhận tiền chuyển đến bằng điện (nguồn từ nước ngoài) 

2.1 Phí dịch vụ Miễn phí   

2.2 Phí tra soát 
10 USD (bao gồm điện phí) + phí trả ngân hàng nước 

ngoài (nếu có) 
 

2.3 Thoái hối lệnh chuyển tiền 
10 USD (bao gồm điện phí) + phí trả ngân hàng nước 

ngoài (nếu có) 
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TT DỊCH VỤ MỨC PHÍ TỐI THIỂU TỐI ĐA 

B ĐIỆN PHÍ QUỐC TẾ QUA SWIFT 

- Điện chuyển tiền 5 USD   

- Điện khác 10 USD   

Nguyên tắc thu phí:  

1. Biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.         

2. Phí được thu bằng VND theo tỷ giá bán ngoại tệ chuyển khoản niêm yết của KienlongBank 

tại thời điểm thu.      

3. Các dịch vụ có phát sinh điện phí, bưu phí sẽ thu thêm điện phí, bưu phí theo thực tế phát 

sinh.      

4. Các chi phí thực tế khác như thuế, các chi phí phải trả cho bên thứ ba tham gia dịch vụ (nếu 

có), sẽ thu theo thực tế phát sinh.      

5. Phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu sẽ không hoàn lại trong trường hợp khách hàng yêu cầu 

huỷ dịch vụ.         

6. Phí dịch vụ được thu từng lần ngay khi phát sinh, hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn 

bộ dịch vụ.      

7. Đối với những dịch vụ thanh toán quốc tế thực hiện tại ngân hàng khác thông qua 

KienlongBank, thu theo phí  thực tế phát sinh.      

8. Trường hợp có Hợp đồng/Thỏa thuận giữa KienlongBank và khách hàng, hoặc sản phẩm dịch 

vụ có quy định thu phí riêng, đơn vị thực hiện thu phí theo Hợp đồng/Thoả thuận/Quy định 

của sản phẩm dịch vụ.  


