
  

THÔNG BÁO 
V/v điều chỉnh mức phí Quản lý TKTT và phí báo giao dịch tự động qua SMS đối với KHDN 

 

Kính gửi:  Quý Khách hàng Doanh nghiệp 

 

Sacombank trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc điều chỉnh mức phí Quản lý tài khoản và phí báo giao 
dịch tự động qua SMS như sau: 

1. Điều chỉnh các mức phí như sau: 

1.1 Phí Quản lý TKTT VNĐ: 

Hiện tại Điều chỉnh giảm Ghi chú 

150.000đ/quý 120.000đ/quý Mức phí chưa bao gồm VAT 

1.2 Phí báo giao dịch tự động qua SMS (chưa bao gồm VAT): phí Alert – SMS sẽ được hệ thống thu tự động hàng 
tháng căn cứ vào số lượng SMS thực tế phát sinh trong tháng của KH với mức phí tương ứng sau: 

Hiện tại 
Điều chỉnh 

Số lượng SMS Mức phí 

Miễn phí 

KHDN nhận số lượng tin báo tự động từ 20 SMS trở xuống 10.000đ/thuê bao/tháng 

KHDN nhận số lượng tin báo tự động từ 21SMS  50SMS 20.000đ/thuê bao/tháng 

KHDN nhận số lượng tin báo tự động từ 51SMS  80SMS 50.000đ/thuê bao/tháng 

KHDN nhận số lượng tin báo tự động từ 81SMS  100SMS 70.000đ/thuê bao/tháng 

KHDN nhận số lượng tin báo tự động từ 101SMS  200SMS 140.000đ/thuê bao/tháng 

KHDN nhận số lượng tin báo tự động từ 201SMS trở lên 730đ/SMS 

1.3 Phí báo giao dịch tự động qua Email: miễn phí. 

2. Hiệu lực áp dụng:  
- Phí dịch vụ Alert – SMS: bắt đầu thu từ tháng 10/2016. 
- Phí QLTK: bắt đầu điều chỉnh giảm vào Quý 4/2016. 

3. Định kỳ thu phí:  
- Phí QLTK: vào ngày 25 của tháng cuối quý (25/03, 25/06, 25/09, 25/12). 
- Phí báo giao dịch tự động qua SMS: vào các ngày mà Quý Khách hàng đăng ký (ngày 5,10,15,20 hàng tháng).  
- Riêng các KHDN có số lượng SMS từ 201SMS trở lên, Sacombank sẽ thu định kỳ vào ngày 10 hàng tháng. 

4. Các nội dung quy định khác: 
- Mức phí có thể thay đổi theo qui định của Sacombank trong từng thời kỳ và sẽ được thông báo tới Quý Khách 

hàng trước khi áp dụng chính thức. 
- Vào ngày thu phí, Sacombank tự động trích tiền từ tài khoản của Quý Doanh nghiệp để thu phí theo quy định. 

Mọi thắc mắc liên quan, xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ điểm giao dịch Sacombank gần nhất để được hỗ trợ và giải 
đáp. 
Sacombank trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại Sacombank trong thời 
gian qua. 

Trân trọng thông báo, 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

 
            Số……/TB-SGTT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 09 năm 2016 


