BIỂU 2. PHÍ DỊCH VỤ BẢO LÃNH
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á
[A] 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP HCM
[T] 0283 929 6699
[F] 0283 929 6688
[Hotline] 1900 6679
[W] www.namabank.com.vn

STT

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Đơn vị tính: VND/USD, biểu phí không chịu VAT.
Hiệu lực từ 0h ngày 02 tháng 03 năm 2020.

MỨC PHÍ

DỊCH VỤ

I - PHÁT HÀNH BẢO LÃNH THÔNG THƯỜNG(1)

1

Bảo lãnh dự thầu

Bảo lãnh hoàn
Bảo lãnh bảo
trả
tiền
ứng
hành, Bảo lãnh
trước, Bảo lãnh
thực hiện Hợp
thanh toán, Bảo
đồng
lãnh khác

Phần có tài sản bảo đảm

1.1

Ký quỹ không trả lãi

0,01%/tháng
0,05%/tháng
0,07%/tháng
TT: 200.000 VND TT: 250.000 VND TT: 300.000 VND

1.2

- Ký quỹ có trả lãi;
- Tài khoản tiền gửi (có kỳ hạn và không kỳ hạn)/chứng chỉ
tại Nam A Bank.

0,08 %/tháng
0,09 %/tháng
0,10 %/tháng
TT: 300.000 VND TT: 350.000 VND TT: 350.000 VND

1.3

- Bất động sản;
- Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/chứng chỉ do tổ chức tín dụng
khác phát hành (được Nam A Bank chấp nhận).

0,11%/tháng
0,12%/tháng
0,13%/tháng
TT: 350.000 VND TT: 350.000 VND TT: 400.000 VND

1.4

Tài sản khác

0,15%/tháng
0,17%/tháng
0,18%/tháng
TT: 350.000 VND TT: 400.000 VND TT: 450.000 VND

Phần không có tài sản bảo đảm (*)

0,17%/tháng
0,20%/tháng
0,22%/tháng
TT: 500.000 VND TT: 500.000 VND TT: 500.000 VND

2

II - PHÁT HÀNH BẢO LÃNH ĐẶC BIỆT
1

Phát hành thư bảo lãnh song ngữ Anh – Việt

2

Phát hành thư bảo lãnh dựa vào bảo lãnh đối ứng

3

Phát hành thư bảo lãnh Tiếng Việt theo mẫu của khách hàng
(được Nam A Bank chấp nhận)

Phí Mục I + 300.000 VND

4

Phát hành thư bảo lãnh song ngữ Anh - Việt theo mẫu của
khách hàng (được Nam A Bank chấp nhận)

Phí Mục I + 500.000 VND

5

Phát hành thư bảo lãnh Chủ đầu tư dự án bất động sản để bán,
cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

6

Phát hành thư bảo lãnh có nội dung bảo lãnh cho các nghĩa vụ đã phát sinh trước ngày phát hành thư bảo lãnh

Phí Mục I + 300.000 VND
0,14%/tháng
TT: 300.000VND

0,079%/tháng
TT: 300.000 VND

6.1

Số ngày phát sinh trước ngày phát hành thư bảo lãnh < 20
ngày

Phí mục I + 100.000 VND/ngày
TT: Phí mục I + 500.000 VND/lần phát hành

6.2

Số ngày phát sinh trước ngày phát hành thư bảo lãnh ≥ 20
ngày

Phí mục I + 150.000 VND/ngày

III - CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC VỀ BẢO LÃNH
1

Tu chỉnh thư bảo lãnh

1.1

Tu chỉnh tăng số tiền bảo lãnh (tính trên số tiền tăng thêm)

Áp dụng mức phí Mục I

1.2

Tu chỉnh tăng thời hạn bảo lãnh (tính trên thời hạn tăng thêm)

Áp dụng mức phí Mục I

(1) Trường hợp Cam kết bảo lãnh áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm khác nhau, mức phí tối thiểu được tính theo mức phí tối thiểu cao nhất trong
các biện pháp bảo đảm.
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MỨC PHÍ

DỊCH VỤ
Tu chỉnh khác

2

Hủy thư bảo lãnh

3

Xác nhận thư bảo lãnh

4

Phí dịch thuật

200.000 VND/lần
200.000 VND/lần
0,15%/tháng
TT: 300.000 VND
200.000 VND/trang

Giải thích ký tự:








VND: Việt Nam đồng.
VAT (value added tax): thuế giá trị gia tăng.
Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn: tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và các hình thức tài khoản
không kỳ hạn khác mở tại Nam A Bank.
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: bao gồm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, và các giấy tờ có giá có kỳ
hạn khác do Nam A Bank phát hành.
Chứng từ tiền gửi: là chứng từ xác nhận quyền sở hữu của chủ sở hữu và đồng chủ sở hữu tiền gửi, bao gồm: sổ tiết kiệm, hợp
đồng tiền gửi, số dư tài khoản tiền gửi và các chứng từ tiền gửi khác (không bao gồm chứng chỉ tiền gửi).
TT: Tối thiểu; TĐ: Tối đa.
Mức phí quy định trong biểu phí chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Nam A
Bank để được phục vụ tốt nhất.

PHI - BAOLANH [Version 06/2020]

[khách hàng tổ chức]

2

