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BIẾU PHÍ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

(Áp dụng từ ngày 03/09/2021) 

D- PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

STT DANH MỤC PHÍ 

MỨC PHÍ 

Mức phí / Công thức Tối thiểu  Tối đa 

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, TƯ VẤN ĐẦU TƯ (Không bao 
gồm dịch vụ tư vấn bất động sản và dịch vụ Tư vấn phát 
hành, đầu tư, bảo lãnh và cung cấp các dịch vụ khác liên 
quan đến nghiệp vụ trái phiếu doanh nghiệp) 

      

1 Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp      

1.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh Thỏa thuận 

1.000.000 VND/ 

01 nội dung tư 

vấn 

Thỏa thuận 

1.2 Tư vấn cấu trúc tài chính Thỏa thuận 

1.000.000 VND 

/ 01 nội dung tư 

vấn 

Thỏa thuận 

1.3 Tư vấn kế hoạch kinh doanh Thỏa thuận 

1.000.000 VND 

/ 01 nội dung tư 

vấn 

Thỏa thuận 

1.4 Tư vấn tài chính kế toán Thỏa thuận 

1.000.000 VND 

/ 01 nội dung tư 

vấn 

Thỏa thuận 

1.5 
Tư vấn kế hoạch sử dụng/ khai thác tài sản doanh nghiệp 

hoặc đối tượng liên quan, trừ dịch vụ tư vấn bất động sản 
   

1.5.1 Với tài sản là Bất động sản tại Hà Nội và HCM    

 - Trị giá Dưới 1 tỷ đồng  1.000.000 VND  

 - Trị giá Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng  1.500.000 VND  

 - Trị giá Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng  2.000.000 VND  

 - Trị giá Từ 10 tỷ đến dưới 15 tỷ đồng  2.500.000 VND  

 - Trị giá Từ 15 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng  3.000.000 VND  

 - Trị giá Từ 20 tỷ đồng trở lên 
- Số tiền phí = 0.022% * 

Giá trị tài sản 
  

1.5.2 Với tài sản là Bất động sản tại khu vực khác    

 - Trị giá Dưới 500 triệu đồng  500.000 VND  

 - Trị giá từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng  1.000.000 VND  
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 - Trị giá Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng  1.500.000 VND  

 - Trị giá Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng  2.000.000 VND  

 - Trị giá Từ 10 tỷ đến dưới 15 tỷ đồng  2.500.000 VND  

 - Trị giá Từ 15 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng  3.000.000 VND  

 - Trị giá Từ 20 tỷ đồng trở lên 
- Số tiền phí = 0.022% * 

Giá trị tài sản 
  

1.5.3 
Với tài sản khác có tính chất đặc thù/ phát sinh thêm yếu tố 

phức tạp trong nghiệp vụ tư vấn: 
   

 - Xe ô tô con, xe vận tải (hành khách, hàng hóa) 

- Xe mới 100%: Không 

thu phí. 

- Xe đã qua sử dụng: 

200.000 VND/ xe 

500.000 VND/ 

01 nội dung tư 

vấn 

 

 - Chứng khoán 
- Số tiền phí = 2.000.000 

VND/ mã chứng khoán 
  

 - Hàng hóa 
- Số tiền phí = 200.000 

VND/ mã hàng 

500.000 VND/ 

01 nội dung tư 

vấn 

 

 - Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất; 
- Số tiền phí = Giá trị tài 

sản * 0.03% 

2.000.000 VND/ 

01 Tài sản 
 

 - Xe chuyên dụng, xe máy công trình 
- Số tiền phí = Giá trị tài 
sản * 0.03% 

2.000.000 VND/ 
01 Tài sản 

 

 - Phương tiện vận tải đường thủy 
- Số tiền phí = Giá trị tài 
sản * 0.03% 

2.000.000 VND/ 
01 Tài sản 

 

 - Các tài sản khác 
- Số tiền phí = Giá trị tài 
sản * 0.03% 

2.000.000 VND/ 
01 Tài sản 

 

2 Dịch vụ tư vấn đầu tư      

2.1 Tư vấn kênh đầu tư Thỏa thuận 

1.000.000 VND/ 

01 nội dung tư 

vấn 

Thỏa thuận 

2.2 Tư vấn hợp tác đầu tư/ hoạch định kế hoạch đầu tư Thỏa thuận 

 500.000 VND/ 

01 nội dung tư 

vấn 

Thỏa thuận 

2.3 
Chuẩn bị hồ sơ, tư vấn mẫu biểu cần thiết theo giao dịch hợp 

tác đầu tư 
Thỏa thuận 

 1.000.000 

VND/ 01 nội 

dung tư vấn 

Thỏa thuận 

3 
Dịch vụ tư vấn khác (theo yêu cầu của Khách hàng phù hợp 

Quy định của OCB và Pháp luật từng thời kỳ) 
Thỏa thuận 

 1.000.000 

VND/ 01 nội 

dung tư vấn 

Thỏa thuận 
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