
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ BAOVIETPAY 
 

Stt Nội dung Mức phí (*) 

I Phí Gói 1 – Gói chưa định danh 

1 
Phí Nạp tiền từ tài khoản/thẻ liên kết BAOVIET 

Bank 
Miễn phí 

II Phí Gói 3 – Gói định danh 

1 
Phí Nạp tiền từ tài khoản/thẻ liên kết BAOVIET 

Bank 
Miễn phí 

2 Phí Thanh toán hóa đơn Miễn phí 

3 Phí Nạp tiền điện thoại Miễn phí 

4 Phí Rút tiền 

4.1 
Rút tiền về tài khoản/thẻ liên kết BAOVIET 

Bank 
Miễn phí 

4.2 Rút tiền về tài khoản ngân hàng khác Miễn phí 

4.3 Rút tiền về thẻ ngân hàng khác Miễn phí 

5 Phí Chuyển tiền 

5.1 Chuyển tiền trong hệ thống 

5.1.1 Chuyển tiền trong hệ thống đến số tài khoản Miễn phí 

5.1.2 Chuyển tiền trong hệ thống đến số thẻ Miễn phí 

5.1.3 Chuyển tiền trong hệ thống đến số điện thoại Miễn phí 

5.2 Chuyển tiền ngoài hệ thống 

5.2.1 Chuyển tiền ngoài hệ thống đến số tài khoản Miễn phí 

5.2.2 Chuyển tiền ngoài hệ thống đến số thẻ Miễn phí 

III Phí khác 

1 Phí đăng ký dịch vụ Miễn phí 

2 Phí duy trì dịch vụ Miễn phí 

3 Phí cấp lại mật khẩu dịch vụ Miễn phí 

4 Phí khóa dịch vụ Miễn phí 

5 Phí mở khóa dịch vụ Miễn phí 
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6 Phí chấm dứt sử dụng dịch vụ Miễn phí 

7 Phí liên kết Miễn phí 

8 Phí hủy liên kết Miễn phí 

9 Phí nâng cấp gói dịch vụ tại quầy Miễn phí 

10 
Phí tra soát/khiếu nại (khi khách hàng khiếu nại 

sai, thu sau khi đã xử lý xong khiếu nại) 
Miễn phí 

(*): Mức phí đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và được tính bằng Đồng Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 
    

 


