
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ  
 (Biểu phí áp dụng từ ngày 28/02/2023) 

(đã bao gồm VAT) 

 

I. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ VIETTEL MONEY 

1. BIỂU PHÍ NẠP TIỀN  

Phân loại Dịch vụ Mức phí 

Nạp tiền vào  

tài khoản 

ViettelPay 

 

Nạp tiền mặt tại hệ 

thống điểm giao dịch 

Viettel 

✔ Miễn phí tổng giá trị nạp vào tài khoản (*): 

10.000.000đ/tháng/khách hàng. 

 

✔ Ngoài hạn mức miễn phí, thu phí: 0,25%*Giá trị 

giao dịch (tối thiểu 5.000đ/GD). 

(*)Tính trên tổng giá trị nạp tiền trong tháng, không 

phân biệt do người khác nạp hoặc khách hàng nạp cho 

chính mình tại hệ thống điểm giao dịch Viettel. 

Nạp tiền vào tài khoản 

ViettelPay từ tài khoản 

thanh toán/thẻ ATM nội 

địa 

✔ Miễn phí nạp 30.000.000đ/tháng/khách hàng. 

 

✔ Ngoài hạn mức miễn phí, thu phí: 0,25%*Giá trị 

giao dịch (tối thiểu 5.000đ/GD). 

Nạp tiền từ nguồn 

BankPlus 

Theo biểu phí chuyển tiền trong ngân hàng của 

BankPlus ngân hàng tương ứng. 

Nạp tiền vào  

tài khoản  

Tiền di động 

(Mobile Money) 

 

 

Nạp tiền mặt tại hệ 

thống điểm giao dịch 

Viettel 

✔ Miễn phí  

Nạp tiền từ nguồn 

ViettelPay vào tài khoản 

Tiền di động 

✔ Nạp tiền bằng tính năng Nạp điện thoại trên 

Viettel Money: Miễn phí. 

✔ Nạp tiền bằng cách chuyển tiền từ tài khoản 

ViettelPay sang tài khoản Tiền di động: Miễn phí. 

Nạp tiền từ tài khoản 

liên kết của khách hàng 
✔ Miễn phí  

 

 

 

 



 

 

2. BIỂU PHÍ RÚT TIỀN  

Phân loại Dịch vụ Mức phí 

Rút tiền mặt từ 

tài khoản 

ViettelPay 

Rút tiền mặt nhận tại hệ 

thống điểm giao dịch 

Viettel 

✔ Miễn phí rút: 10.000.000đ/tháng/khách hàng. 

✔ Phí giao dịch: 0,25%*Giá trị giao dịch (tối thiểu 

5.000 đ/GD). 

Rút tiền mặt tại ATM ✔ Miễn phí  

Rút tiền mặt từ 

tài khoản  

Tiền di động 

(Mobile Money) 

Rút tiền mặt từ tài khoản 

Tiền di động, nhận tại hệ 

thống điểm giao dịch 

Viettel 

✔ Miễn phí 

 

 

3. BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHUYỂN KHOẢN  

Phân loại Tên chức năng Mức phí 

Chuyển khoản 

từ tài khoản 

BaoVietPay 

Chuyển khoản, chia hóa 

đơn, trả nợ thẻ tín dụng 
✔ Miễn phí. 

Chuyển khoản 

từ tài khoản 

ViettelPay 

 

Chuyển tiền theo số 

điện thoại tới tài khoản 

ViettelPay 

✔ Miễn phí 

Chuyển tiền qua số thẻ, 

số tài khoản ngân hàng 

✔  Miễn phí 100.000.000đ/tháng/khách hàng  

✔ Ngoài hạn mức miễn phí, thu phí:  

0,1%*Giá trị giao dịch (tối đa 22.000đ/GD). 

*Lưu ý: Phí thu khách hàng được làm tròn xuống hàng 

nghìn đồng đối với các mức phí lẻ. 

(phần phí lẻ <1.000đ làm tròn xuống bằng 0đ) 

Chuyển khoản 

từ tài khoản 

Tiền di động 

(Mobile Money) 

 

Chuyển tiền từ tài khoản 

Tiền di động/tài khoản 

ViettelPay tới tài khoản 

Tiền di động  

✔ Miễn phí 

Chuyển tiền từ tài khoản 

Tiền di động tới tài 

khoản ViettelPay  

✔ Miễn phí 



 

Phân loại Tên chức năng Mức phí 

Chuyển tiền từ tài khoản 

Tiền di động tới Số tài 

khoản/Số thẻ ngân hàng 

✔ Miễn phí 

 

 

 

 

 

4. BIỂU PHÍ CHUYỂN TIỀN MẶT (Không áp dụng với tài khoản Tiền di động) 

STT Dịch vụ Mức phí 

A Chuyển tiền mặt nhận tại hệ thống điểm giao dịch Viettel 

1 

Giao dịch chuyển tiền mặt thao 

tác trên Viettel Money 

(App/USSD) bằng nguồn tiền 

ViettelPay 

✔ Phí giao dịch: 0,25%*Giá trị giao dịch (tối thiểu 

5.000đ/GD; tối đa 40.000đ/GD). 

 

2 
Giao dịch chuyển tiền mặt tại hệ 

thống điểm giao dịch Viettel, 

hoặc qua BankPlus MB 

✔ Phí giao dịch: 0.6%*Giá trị giao dịch (tối thiểu 

18.000đ/GD; tối đa 100.000đ/GD). 

 

 

 

 

 

5. BIỂU PHÍ THANH TOÁN  

Phân loại Dịch vụ Mức phí 

Giao dịch  

thanh toán trên  

Viettel Money 

Thanh toán từ nguồn Tài khoản 

ViettelPay & Tiền di động 
✔  Miễn phí 

Thanh toán tại 

điểm chấp nhận 

thanh toán 

Thanh toán từ nguồn tiền 

ViettelPay & Tiền di động 
✔ Miễn phí 

 

 

 

 



 

6. BẢNG CHIẾT KHẤU CƯỚC VIỄN THÔNG THANH TOÁN QUA VIETTEL 

MONEY 

Phân loại Tên chức năng Mức chiết khấu  

Áp dụng với  

tài khoản 

ViettelPay 

Nạp điện thoại, thanh toán cước 

viễn thông tất cả các nhà mạng   

✔ Nạp, thanh toán cho chính mình: 

Chiết khấu 1,5 - 10% (*) 

✔ Nạp, thanh toán cho người khác: 

Chiết khấu 1,5%. 

 

*Lưu ý: - Giá trị giao dịch tối thiểu để 

được hưởng chiết khấu là 5.000đ/GD. 

- Các chương trình ưu đãi nạp cho chính 

mình áp dụng theo chính sách tại từng 

thời kỳ. 

Mua thẻ cào tất cả các nhà mạng  Chiết khấu: 1,5% 

Áp dụng với  

tài khoản  

Tiền di động 

(Mobile Money) 

Nạp điện thoại (di động, 

Homephone) Viettel cho người khác 
Chiết khấu: 1,5% 

Thanh toán cước trả sau (di động, 

Homephone) Viettel 
Chiết khấu: 1,5% 

Mua thẻ cào Viettel Chiết khấu: 1,5% 

Thanh toán hóa đơn Internet/Truyền 

hình trả sau (không bao gồm cước 

đóng trước) 

Chiết khấu: 1,5% 

 

 

 

 

7. BIỂU PHÍ DUY TRÌ DỊCH VỤ VIETTEL MONEY ĐỐI VỚI CÁC THUÊ BAO 

KHÔNG PHÁT SINH GIAO DỊCH  

STT Loại phí Đối tượng Mức phí 

1 
Duy trì dịch vụ 

Viettel Money 

Khách hàng Viettel Money sở hữu tài khoản 

ViettelPay trên 06 tháng và không phát sinh 

giao dịch từ nguồn tiền ViettelPay trong 06 

tháng liên tiếp gần nhất 

11.000đ/tháng. 

 

 

 

 

 

 



 

II. BIỂU PHÍ NẠP TIỀN MẶT/ CHUYỂN KHOẢN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN 

HÀNG TẠI HỆ THỐNG ĐIỂM GIAO DỊCH VIETTEL 

STT Đối tượng Mức phí 

1 

Nạp tiền mặt/chuyển khoản 

vào tài khoản ngân hàng 

trong giờ hành chính 

✔ Phí giao dịch: 0,3%*Giá trị giao dịch (tối thiểu 

11.000đ/GD). 

2 

Nạp tiền mặt/chuyển khoản 

vào tài khoản ngân hàng 

ngoài  giờ hành chính  

✔ Phí giao dịch: 0,3%*Giá trị giao dịch (tối thiểu 

11.000đ/GD) + Phụ phí (5.000đ/GD). 

 

(*) Lưu ý: 

- Chính sách áp dụng với tất cả các ngân hàng. 

- Giờ hành chính bao gồm các giao dịch trong khung giờ từ 8h 

sáng đến 17h chiều và (không bao gồm thứ 7 và chủ nhật và 

các ngày lễ/tết theo quy định). 

 

 


