
Biểu phí ACB Online – KHDN 

Link: http://acb.com.vn/wps/portal/Home/fee-dn  

Stt Loại phí 
Mức phí  ACB Online 

Khách hàng doanh nghiệp 

1 Phí gia nhập (phí đăng ký sử dụng dịch vụ) 

    PTXT: Tên truy cập + mật khẩu tĩnh Miễn phí 

    PTXT: Tên truy cập + OTP SMS/ OTP Token / Token-CA Miễn phí đến hết 30/06/2017 

2 Phí thường niên 

    PTXT: Tên truy cập + mật khẩu tĩnh Miễn phí 

    PTXT: Tên truy cập + OTP SMS/ OTP Token / Token-CA Miễn phí đến hết 30/06/2017 

3 Phí cấp/gia hạn chứng thư điện tử 
Theo mức phí của từng nhà cung cấp ở từng thời 

điểm 

4 Phí thiết bị Token OTP 450.000 đồng/thiết bị token 

5 Phí đăng ký thêm Phương thức xác thực (PTXT) 

    PTXT: Tên truy cập + mật khẩu tĩnh Miễn phí 

    PTXT: Tên truy cập + OTP SMS/ OTP Token/ Token-CA 55.000 đồng/lần/PTXT 

6 Phí chuyển khoản hoặc chuyển cho người nhận bằng CMND trong hệ thống ACB 

  Cùng Tỉnh/TP nơi mở tài khoản Miễn phí   

  Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 
Giảm 50% so với biểu phí giao dịch tại quầy 

Thời gian: đến hết ngày 30/06/2017 

   Chuyển tiền từ tài khoản cho người nhận bằng CMND trong hệ thống 

7 Phí chuyển khoản hoặc chuyển cho người nhận bằng CMND ngoài hệ thống ACB 

  Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

Giảm 50% so với biểu phí giao dịch tại quầy 

Thời gian: đến hết ngày 30/06/2017 
  Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 

8 Phí chuyển khoản chi hộ lương 

9 Phí tu chỉnh lệnh chuyển tiền trong nước Theo biểu phí giao dịch tại quầy 

10 Phí kiểm đếm Miễn phí 

11 Phí nâng hạng mức giao dịch ngoại lệ 220.000 đồng/lần 

12 Phí dịch vụ OTP SMS 10.000đồng/ tháng 
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