ຄ່າບໍລກ
ິ ານ BCEL i-Bank
ລ/ດ

ລາຍການຄ່າບໍລກ
ິ ານ

1

ຄ່າສະໝັກລົງທະບຽນນໍາໃຊ້

2

ຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນ

ອັດຕາຄ່າບໍລກ
ິ ານ
ບໍໍ່ເກັບ

2.1 ສໍາລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ

10.000 ກີບ/ເດືອນ

2.2 ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕບ
ິ ຸກຄົນ

20.000 ກີບ/ເດືອນ

3

ຄ່າອຸປະກອນອອກລະຫັດ (TOKEN OTP)

4

ຄ່າທໍານຽມການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນ ທຄຕລ

150.000 ກີບ/ເຄືື່ອງ

4.1 ສາລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ
20.000.000 ກີບ

ບໍໍ່ເກັບ

10.000.000 ກີບ ລົງມາ

1.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

ເກີນວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ: ຈານວນເງິນ 10.000.001 - 20.000.000 ກີບ

2.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

ຈານວນເງິນ 20.000.001 - 30.000.000 ກີບ

3.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

ຈານວນເງິນ 30.000.001 - 40.000.000 ກີບ

4.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

ຈານວນເງິນ 40.000.001 - 50.000.000 ກີບ

5.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

ຈານວນເງິນ 50.000.001 - 100.000.000 ກີບ

6.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

ຈານວນເງິນ 100.000.001 - 200.000.000 ກີບ

8.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

ວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ
ເກີນວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ ຈໍານວນເງິນ

ຈານວນເງິນ 200.000.001 ກີບ ຂັ້ນໄປ

10.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

4.2 ສາລັບລູກຄ້ານິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ
100.000.000 ກີບ

ບໍໍ່ເກັບ

100.000.000 ກີບ ລົງມາ

2.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

ເກີນວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ: ຈໍານວນເງິນ 100.000.001 - 300.000.000 ກີບ

4.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

ຈານວນເງິນ 300.000.001 - 500.000.000 ກີບ

6.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

ຈານວນເງິນ 500.000.001 -1.000.000.000 ກີບ

8.000 ກີບ/ຄັັ້ງ

ວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ
ເກີນວົງເງິນການໂອນພາຍໃນເດືອນ ຈໍານວນເງິນໂອນ

ຈານວນເງິນ 1.000.000.001 ກີບ ຂັ້ນໄປ
5

ບໍລກ
ິ ານໂອນລອຍ

6

ໂອນເງິນຕ່າງປະເທດຂາອອກ

7

ຄ່າທໍານຽມອອກລະຫັດໃໝ່

8

ຊໍາລະບໍລກ
ິ ານບິວເພເມັນ (Bill Payment)

9

ການແກ້ໄຂບັນຫາ
9.1 ແກ້ໄຂບັນຫາ ລາຍການ ບິວເພເມັນ
9.2 ແກ້ໄຂເບີໂທ ຫື E-Mail ທີຮ
ື່ ັບຂໍໍ້ຄວາມລະຫັດ OTP ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ
9.3 ແກ້ໄຂບັນຫາ ລາຍການໂອນເງິນເດືອນ

10.000 ກີບ/ຄັັ້ງ
10.000 ກີບ/ຄັັ້ງ
ອີງຕາມຄ່າທໍານຽມເງິນ ໂອນຕ່ າງປະເທດຂາ
ອອກ
10.000 ກີບ/ຄັັ້ງ
ອີງຕາມສັນຍາລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສດ
ັ
10.000 ກີບ/ຄັັ້ງ
5.000 ກີບ/ຄັັ້ງ
ບໍໍ່ເກັບ

9.4 ແກ້ໄຂລາຍການໂອນລອຍ, ການໂອນເງິນເຂົັ້າບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດອືື່ນຢູູ່ ທຄຕລ ແລະ

10.000 ກີບ/ລາຍການ/ຄັັ້ງ

ການໂອນເງິນເຂົັ້າບັນຊີຢູູ່ທະນາຄານທຸລະກິດອືື່ນ (ການແກ້ໄຂຜ່ານປູ່ອງບໍລິການ)
10

ເບິງື່ ບັນຊີສໍາຮອງ (Account Statement)

11

ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ

ບໍໍ່ເກັບ
500 ກີບ/ລາຍການ (ຈໍາກັດຈໍານວນ 5 ຄັັ້ງ/
ເດືອນ)

12

ໂອນເງິນເຂົັ້າບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດອືນ
ື່ ຢູູ່ ທຄຕລ ແລະ ການໂອນເງິນເຂົັ້າບັນຊີຢທ
ູູ່ ະນາຄານທຸລະກິດອືນ
ື່ ຜ່ານ BCEL i-Bank
12.1 ຈານວນເງິນ 200.000.000 ກີບ ລົງມາ

10.000 ກີບ/ລາຍການ

12.2 ຈໍານວນເງິນ 200.000.001-500.000.000 ກີບ

15.000 ກີບ/ລາຍການ

12.3 ຈານວນເງິນ 500.000.001-1.000.000.000 ກີບ

20.000 ກີບ/ລາຍການ

12.4 ຈານວນເງິນ 1.000.000.001-5.000.000.000 ກີບ

25.000 ກີບ/ລາຍການ

12.5 ຈານວນເງິນ 5.000.000.0001 ຂັ້ນໄປ

30.000 ກີບ/ລາຍການ

13

ຄ່າທໍານຽມແລກປູ່ຽນເງິນຕາ
(ສະເພາະລາຍການແລກປູ່ຽນຈາກສະກຸນເງິນກີບເປັນໂດລາ ແລະ ບາດ)

14

ເປີດນໍາໃຊ້ user

ອີ ງ ຕາມຄ່ າ ທໍ າ ນຽມທີ ື່ ແຈ້ ງ ຜ່ າ ນ BCEL iBank
ບໍໍ່ເກັບ

14.1 ເປີດນາໃຊ້ບໍໍ່ເກີນ 6 user
14.2 ເປີດນາໃຊ້ຫາຍກວ່າ 6 user ID (ນັບແຕ່ເປີດ user ID ທີ 7 ຂັ້ນໄປ ລວມທັງ user ID
ທີື່ປິດໄປແລ້ວ)
15

ຄ່າທໍານຽມການອອກໃບຢັັ້ງຢືນຂໍໍ້ມູນຜູ້ນໍາໃຊ້ BCEL i-Bank.

16

ການສະໜອງຂໍໍ້ມູນທຸລະກໍາຜ່ານ BCEL i-Bank ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
16.1)

1 ເດືອນ - 1 ປີ

5.000 ກີບ/user
50.000 ກີບ/ຄັັ້ງ/ລູກຄ້າ
20.000 ກີ ບ , 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20
ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ
(ບໍໍ່ເກີນ 500 ລາຍການ, ຖ້າເກີນ ເກັບເພີື່ມ
5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/
ສະບັບ)

16.2)

ເກີນ 1 ປີ - 2 ປີ

50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50
ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ
(ບໍໍ່ເກີນ 500 ລາຍການ, ຖ້າເກີນ ເກັບເພີື່ມ
5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/
ສະບັບ)

16.3)

ເກີນ 2 ປີ - 3 ປີ

100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90
ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ
(ບໍໍ່ເກີນ 750 ລາຍການ, ຖ້າເກີນ ເກັບເພີື່ ມ
10.000 ກີ ບ , 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10
ຢວນ/ສະບັບ)

16.4)

ເກີນ 3 ປີ - 4 ປີ

200.000 ກີ ບ , 25 ໂດລາ, 880 ບາດ,
180 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ
(ບໍໍ່ເກີນ 750 ລາຍການ, ຖ້າເກີນ ເກັບເພີື່ມ
10.000 ກີ ບ , 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10
ຢວນ/ສະບັບ)

16.5)

ເກີນ 4 ປີ - 5 ປີ

300.000 ກີບ, 37 ໂດລາ, 1.310 ບາດ,
260 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ
(ບໍ ໍ່ ເກີ ນ 1.250 ລາຍການ, ຖ້ າເກີ ນ ເກັ ບ
ເພີ ື່ ມ 20.000 ກີ ບ , 3 ໂດລາ, 90 ບາດ,
20 ຢວນ/ສະບັບ)

16.6)

ເກີນ 5 - 10 ປີ

500.000 ກີ ບ , 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ,
430 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ
(ບໍ ໍ່ ເກີ ນ 1.250 ລາຍການ, ຖ້ າເກີ ນ ເກັ ບ
ເພີ ື່ ມ 20.000 ກີ ບ , 3 ໂດລາ, 90 ບາດ,
20 ຢວນ/ສະບັບ)

16.7)

ເກີນ 10 ປີຂັ້ນໄປ (ກໍລະນີສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້)

1.000.000 ກີ ບ , 125 ໂດລາ, 4.400
ບາດ, 860 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ
(ບໍ ໍ່ ເກີ ນ 2.500 ລາຍການ, ຖ້ າເກີ ນ ເກັ ບ
ເພີື່ມ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ,
50 ຢວນ/ສະບັບ)

17

ການປັບວົງເງິນ ແລະ ເງືື່ອນໄຂພິເສດຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີຂອງລູກຄ້າ

18

ຄ່າທໍານຽມການເຊືື່ອມຕໍໍ່ລະບົບ BCEL i-Bank
18.1 ການເຊືື່ອມຕໍໍ່ລະບົບ BCEL i-Bank ກັບລະບົບການເງິນຂອງລູກຄ້າ ທຄຕລ
ເພືື່ອຮອງຮັບການເຮັດທຸລະກໍາ
18.2 ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາການເຊືື່ອມຕໍໍ່ປະຈໍາປີ

19

ບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນຊຼຸມຊົນ BCOME

ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປູ່ຽນແປງຄ່າທໍານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ

100.000 ກີບ /ຄັັ້ງ
ອີງຕາມສັນຍາຕໍໍ່າສຸດບໍໍ່ຫຼຸດ 5 ລ້ານກີບ/
ສັນຍາ
2.500.000 ກີບ/ປິ
ເກັບຕາມຄ່າທໍານຽມບໍລິການໂອນເງິນ
ດ່ວນຊຼຸມຊົນ BCOME

