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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN TẠI MBS 

(Áp dụng từ ngày 02/01/2013) 

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng biểu phí dịch vụ chứng 

khoán tại MBS áp dụng từ ngày 02/01/2013 như sau: 

I. BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  

1. Biểu phí giao dịch chứng khoán qua các kênh giao dịch: 

Giá trị giao dịch/ngày 

Tỷ lệ phí qua các kênh giao dịch 

Kênh Broker/Sàn Kênh Contact24 Kênh 
Stock24/M.Stock24 

Tổng giá trị giao dịch dưới 100 triệu 
VNĐ 

0.35% 

0.25% 

0.15% 

Tổng giá trị giao dịch từ 100 – 300 triệu 
VNĐ 

0.325% 

Tổng giá trị giao dịch từ 300 – 500 triệu 
VNĐ 

0.3% 

Tổng giá trị giao dịch từ 500 – 700 triệu 
VNĐ 

0.25% 

Tổng giá trị giao dịch từ 700 – 1.000 
triệu VNĐ 

0.2% 0.2% 

Tổng giá trị giao dịch trên 1 tỷ VNĐ 0.15% 0.15% 

2. Phí giao dịch giao dịch chứng khoán lô lẻ 

- Giá thực hiện giao dịch chứng khoán lô lẻ: Giá sàn tại ngày Khách hàng thực hiện giao dịch. 

- Phí dịch vụ: 10% Tổng giá trị chứng khoán lô lẻ thực hiện giao dịch. 

3. Biểu phí giao dịch Trái phiếu:  

- Phí giao dịch Trái phiếu cho Khách hàng phổ thông: 0.1%/Tổng giá trị giao dịch 

- Phí giao dịch Trái phiếu cho Khách hàng VIP: 0.02% - 0.1%/Tổng giá trị giao dịch 

II. PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN 

STT TÊN PHÍ MỨC THU 

1 Lưu ký chứng khoán 

 0,4 VNĐ/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng (từ 

01/03/2013) 

 0,2 VNĐ/1 trái phiếu/ tháng 
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STT TÊN PHÍ MỨC THU 

2 
Chuyển khoản để thanh toán giao dịch BÁN 

chứng khóan 

0,5 VNĐ/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã 

(tối đa không quá 500,000 VNĐ/1 lần/ 1 mã chứng 

khoán) 

3 Chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK 

3.1 

Đối với chuyển nhượng chứng khoán từ MBS 

sang CTCK khác 

 Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn 

chế chuyển nhượng theo qui định của pháp 

luật 

 Các trường hợp chuyển nhượng được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận 

0,2%/ giá trị giao dịch (tối thiểu 100,000 VNĐ) + phí 

chuyển tiền (nếu có) 

3.2 

Đối với chuyển nhượng chứng khoán từ CTCK 

khác về MBS  

 Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn 

chế chuyển nhượng theo qui định của pháp 

luật 

 Các trường hợp chuyển nhượng được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận 

0,1%/ giá trị giao dịch (tối thiểu 100,000 VNĐ) + phí 

chuyển tiền (nếu có) 

3.3 

Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán 

Trừ các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế 

giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con 

đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha 

chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ 

vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu 

nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, 

giữa anh, chị, em ruột với nhau 

0,2%/ giá trị giao dịch (tối thiểu 100,000 VNĐ) + phí 

chuyển tiền (nếu có) 

3.4 
Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán 

giữa hai TKGDCK tại MBS 

a Bên chuyển nhượng 
0,2%/giá trị giao dịch (tối thiểu 100,000 VND) + Phí 

chuyển tiền (nếu có). 

b Bên nhận chuyển nhượng 
0,1%/giá trị giao dịch (tối thiểu 100,000 VND) + Phí 

chuyển tiền (nếu có). 
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STT TÊN PHÍ MỨC THU 

4 Phong tỏa, giải tỏa và theo dõi tài sản cầm cố 

4.1 
Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán tại VSD và tại 

MBS 

0,2% theo mệnh giá 

Tối thiểu 50,000 VNĐ 

Tối đa 2,000,000 VNĐ 

0,5 VNĐ/chứng khoán/1 lần/ 1 mã 

4.2 Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán tại tại MBS 

0,2% theo mệnh giá 

Tối thiểu 50,000 VNĐ 

Tối đa 2,000,000 VNĐ 

4.3 Xử lý tài sản phong tỏa cầm cố 
0,3%/Giá trị giao dịch 

Tối thiểu 100,000 VNĐ 

5 Rút chứng khoán 100.000 VNĐ/1 hồ sơ 

6 

Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu 

của KH: 

Áp dụng trong trường hợp KH không đóng tài 

khoản, chỉ chuyển khoản chứng khoán sang tài 

khoản chứng khoán của KH mở tại CTCK 

khác. 

1 VNĐ/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã 

(tối đa không quá 1,000,000 VNĐ/1 lần/ 1 mã 

chứng khoán) 

7 Chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm 
Cùng công ty: 50,000 VNĐ/1 hồ sơ 

Khác công ty: 100,000 VNĐ/1 hồ sơ 

 

III. PHÍ MỞ/ĐÓNG DỊCH VỤ 

1. Stock24 

- Lần đầu :Stock24 ( matrix card) : miễn phí 

- Cấp lại : Stock 24 ( matrix card) các nguyên nhân sau: 

 Do Khách hàng làm mất thẻ: 100,000 đồng / thẻ 

 Thẻ bị xóa do hết hạn sử dụng: Miễn phí 

 Thẻ hết số lần sử dụng (1,000 lần): Miễn phí 

 Thẻ bị lỗi: Miễn phí 
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2. Mở/Đóng tài khoản 

- Phí mở TK : miễn phí 

- Phí đóng TK nhà đầu tư trong nước: 100,000 đồng / tài khoản 

- Phí đóng TK nhà đầu tư nước ngoài : 1,000,000 đồng / tài khoản 

- Phí chuyển chứng khoán khi đóng ( nếu còn trong TK) : 5 đồng / 10 cổ phiếu 

IV. PHÍ TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

1. Tại quầy 

STT YÊU CẦU DỊCH  VỤ PHÍ THU 

1 Sao kê giao dịch tiền 

a Từ 1 đến 2 năm kể từ ngày in sao kê 
30,000 đ/lần (tối đa 2 bản) 

Từ bản thứ 3 thu 5,000 đ/bản 

b Trên 2 năm kể từ ngày in sao kê 
50,000 đ/lần (tối đa 2 bản) 

Từ bản thứ 3 thu 5,000 đ/bản 

2 Sao kê giao dịch chứng khoán 

a Từ 1 đến 2 năm kể từ ngày in sao kê 
30,000 đ/lần (tối đa 2 bản). Từ bản thứ 3 

thu 5,000 đ/bản 

b Trên 2 năm kể từ ngày in sao kê 
50,000 đ/lần (tối đa 2 bản) 

Từ bản thứ 3 thu 5,000 đ/bản 

3 Gửi sao kê bằng thư đảm bảo cho KH 

 

Gửi khi KH có yêu cầu, bao gồm: 

Sao kê giao dịch tiền và giao dịch chứng khoán 

Phí sao kê + bưu phí 

(Tối thiểu 10,000 đ/lần) 

4 Xác nhận số dư tài khoản theo yêu cầu KH 

a 
Xác nhận do KH lập 

(Không phân biệt tiếng Việt/Tiếng Anh) 

100,000 đ/lần (tối đa 3 bản) 

Từ bản thứ 4 thu 20,000 đ/bản 

b 
Xác nhận do MBS lập 

(Không phân biệt tiếng Việt/Tiếng Anh) 

50,000 đ/lần (tối đa 3 bản) 

Từ bản thứ 4 thu 10,000 đ/bản 

5 Phí sao lưu chứng từ 
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STT YÊU CẦU DỊCH  VỤ PHÍ THU 

a Sao lưu chứng từ trong 15 ngày kể từ ngày giao dịch Không thu phí 

b 
Sao lưu chứng từ từ 15 ngày đến 3 tháng kể từ ngày giao 

dịch 
10,000 đ/chứng từ 

c 
Sao lưu chứng từ từ 3 tháng đến 1 năm kể từ ngày giao 

dịch 
30,000 đ/chứng từ 

d Sao lưu chứng từ từ 1 đến 3 năm kể từ ngày giao dịch 50,000 đ/chứng từ 

e Sao lưu chứng từ từ 3 năm trở lên kể từ ngày giao dịch 70,000 đ/chứng từ 

2. Qua contact center 

- Phí đăng ký dịch vụ: Miễn phí 

- Cước gọi vào tổng đài do nhà mạng thu: 1000 đ/phút (không phân biệt đầu số điện thoại gọi vào)  

- Tin nhắn SMS gửi KH (TB số dư, KQKL, thông tin quyền, giao dịch tiền, thông báo khác): Miễn phí 

V. PHÍ CHUYỂN KHOẢN TIỀN 

- Chuyển khoản nội bộ: Miễn phí 

- Chuyển khoản ra ngân hàng: 

 Ra ngân hàng MB 

 Tại quầy: 7,700 VND/giao dịch (không tính giá trị) 

 Qua stock24: 7,700 VND/giao dịch (không tính giá trị) 

 Ra ngân hàng khác 

 MBS thu hộ, làm trung gian thu theo biểu phí của ngân hàng MB/NH khác từng thời kỳ. 


