
Corporate Package

BUSINESS FEES & CHARGES 2021

LAK USD THB EUR

ແພັກເກດັ

ຄາ່ທ  ານຽມແພັກເກດັລາຍເດືອນ 100,000                10.00                     300.00                  10.00                     

ວງົເງນິຕຕ  າສດຸໃນການເປີດບນັຊ ີ - - - -

ຄາ່ທ  ານຽມເປີດບນັຊີ - - - -

ວງົເງ ິນິສະເລຍ່ຕ  າ່ສ່ດຸໃນແຕລ່ະເດອືນ - - - -

ເກບັຄ່າທ  ານຽມ ຖາ້ຫາກວງົເງນິຕ  າ່ ກວາ່ວງົເງິນິສະເລ່ຍຕ  າ່ ສດຸໃນແຕ່ລະເດືອນ - - - -

ຄາ່ທ  ານຽມບນັຊທ່ີີບ ່ ມກີານເຄື່ ອນໄຫວ - - - -

ຄາ່ທ  ານຽມການປິດບນັຊລີວ່ງໜາ້ 100,000                           10.00                               300.00                             10.00                               

ຜນົປະໂຫຍດທ່ີໄດຮ້ບັ

ຟ ຣ ີບນັ ຊ ີກະ ແສ ລາຍ ວນັ

ຟ ຣ ີVisa Debit Card

ໃຊບ້ ລິການ   ອ ີ-ແບັງ ຄງີ ຂອງ ພວກ ເຮົາຟ ຣີ

ຄາ່ທ  ານຽມການໂອນເງນິຕາ່ງປະເທດທ່ີພິເສດ

ລາຄາທ່ີ ເໝາະ ສມົ ທາງ ດາ້ນທລຸະກ  າ

ປ້າຍສະແກນ QR code

ເຄື່ ອງຮດູບດັ POS (ຂ ນ້ກບັການອະນມຸດັ)

ການ ເຂ້ົາ ເຖງິ BFL Exclusive Club

ການໂອນເງນິ

ຄາ່ທ  ານຽມການໂອນເຂ້ົາ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ຄາ່ທ  ານຽມການໂອນອອກ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ຄາ່ທ  ານຽມການໂອນເຂ້ົາ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ຄາ່ທ  ານຽມການໂອນອອກ (ອອນໄລ) 9,000                               2.00                                 65.00                               2.00                                 

*ສ  າລບັການໂອນເງນິພາຍໃນປະເທດທ່ີດ  າເນນີການໂອນຜ່ານ ແບບຟອມຢູ່ທ່ີທະນາຄານແມນ່ຈະມກີານເກັບຄ່າທ  ານຽມເພ່ີມ 1 ໂດລາ ຫ ື ທຽບເທ່ົາ

ຄາ່ທ  ານຽມການໂອນເຂ້ົາ - - - -

ຄາ່ທ  ານຽມການໂອນອອກ (ທ່ີທະນາຄານ) - - - -

ຄາ່ທ  ານຽມການໂອນອອກ (ອອນໄລ) - - - -

ຄາ່ທ  ານຽມການໂອນເຂ້ົາ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ຄາ່ທ  ານຽມການໂອນອອກ (ທ່ີທະນາຄານ) 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

ຄາ່ທ  ານຽມຕ  າ່ສດຸ 120,000                           13.50                               500.00                             11.25                               

ຄາ່ທ  ານຽມການໂອນອອກ (ອອນໄລ) 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%

ຄາ່ທ  ານຽມຕ  າ່ສດຸ 96,000                             10,80 400.00                             9.00                                 

*ເມ ື່ອເລືອກ ‘ບນັຊປີາຍທາງຊ  າລະຄ່າທ  ານຽມ’ ຄ່າທ  ານຽມຂອງເງນິໂອນແມນ່ຈະອີງຕາມລາຄາມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ

ໄປຫາບນັຊສີະກນຸເງນິໂດລາ ** 20.00                               ** **

ໄປຫາບນັຊສີະກນຸເງນິບາດໃນປະເທດໄທ ** ** 800.00                             **

ໄປຫາບນັຊສີະກນຸເງນິອໂີຣໃນປະເທດຝຣ ັ່ງ ** ** ** 15.00                               

ໄປຫາບນັຊສີະກນຸເງນິເອໂີຣໃນເອຣີບົ ** ** ** 32.77                               

**ຖາ້ຫາກເງນິໂອນແມນ່ຖກືສ ົ່ງມາຈາກສະກນຸເງນິອ່ືນ, ຄ່າທ  ານຽມ 'Our Charge' ແມນ່ຈະຖກືຄິດໄລ່ໂດຍອີງຕາມອດັຕາແລກປ່ຽນປະຈ  າວນັຂອງທະນາຄານ

ຕ  າ່ກວາ່ 1,500 ໂດລາ 90,000                             10.00                               320.00                             8.50                                 

ລະຫວາ່ງ 1,500ໂດລາ ຫາ 6,500 ໂດລາ 185,000                           20.00                               660.00                             18.00                               

ຫ າຍກວາ່ 6,500 ໂດລາຂືນ້ໄປ 320,000                           35.00                               1,100.00                          30.00                               

*ອີງຕາມການເຮັດທລຸະກ  າໃນສະກນຸເງນິໂດລາ ຫ ື ທຽບເທ່ົາ

ຄາ່ທ  ານຽມການສະໝກັ (ສະໝກັໄດທ່ີ້ທະນາຄານເທ່ົານ ັນ້) 17,000                             2.00                                 66.00                               2.00                                 

85,000                             10.00                               330.00                             8.50                                 

ພາຍໃນ BFL (ທ່ີທະນາຄານ)  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ພາຍໃນ BFL (ອອນໄລ)  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ມ ີ

ມ ີ

ອນິເຕີເນັດແບັງຄິ້ງແລະແອບ໋ມຖື ື

ມ ີ

ມ ີ

ມ ີ

ມ ີ

ມ ີ

*ສະເພາະການໂອນເງນິຈາກບນັຊ ີBFL ສະກນຸເງນິ USD ຫ ື EUR ໄປບນັຊສີະກນຸເງນິ EUR ທ່ີ ທະນາຄານ BRED ຝຣ ັ່ງ - ໃນກ ລະນ ີການໂອນເງນິຈາກບນັຊເີງນິກບີ

 ຫ ື ບາດ

*ຄ່າທ  ານຽມ "Our Charge'' ອາດມກີານປ່ຽນແປງໂດຍບ ່ ຕ້ອງແຈງ້ໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ - ຖາ້ຫາກທ່ານຕ້ອງການສອບຖາມຂ ມ້ນູເພ່ີມເຕີມ ສາມາດຕິດຕ ່ ຫາທີມງານຂອງພວກເຮົາ

ໄດ້

ຄາ່ທ  ານຽມໃນກ ລະນທີາ່ນ ປະ ຕິ ເສດ  ການ ສະ ໝກັ

(ກ  ລະ ນ ີຍກົ ເລ ່ກີ ທງັ ໝດົ)

ພາຍໃນ BFL

ພາຍໃນ*

ຕາ່ງປະເທດ (BRED ຝຣ ັ່ງ)*

ຕາ່ງປະເທດ (ອ່ືນໆ)*

Our Charge*

(ສ  າລບັການໂອນຕ່າງປະເທດເທ່ົານ ັນ້)

ຄາ່ທ  ານຽມລາຍການໂອນທ່ີຖກືຍກົເລີກ*

(ສ  າລບັການໂອນຕ່າງປະເທດເທ່ົານ ັນ້)

ຄ  າສ ັ່ງໂອນເງນິແບບປະຈ  າ

(ຄ່າທ  ານຽມຕ ່ ລາຍການໂອນ)



ພາຍໃນ (ທ່ີທະນາຄານ) 8,500                               1.00                                 33.00                               1.00                                 

ພາຍໃນ (ອອນໄລ) 8,500                               1.00                                 33.00                               1.00                                 

ແຊັກ

50 ໃບ 135,000                           15.00                               465.00                             -

BFL account holder 25,000                             3.00                                 100.00                             2.50                                 

Non BFL account holder 50,000                             6.00                                 200.00                             5.00                                 

ການອອກແຊັກ 50,000                             6.00                                 200.00                             5.00                                 

ການຍກົເລີກແຊັກ 20,000                             2.50                                 80.00                               2.00                                 

ການອອກແຊັກັ (ປ່ຽນແທນ) 20,000                             2.50                                 80.00                               2.00                                 

100,000                           12.00                               400.00                             10.00                               

ຄາ່ທ  ານຽມ SWIFT 212,500                           25.00                               825.00                             22.00                               

ຄາ່ທ  ານຽມການຍກົເລີກ 50,000                             5.00                                 160.00                             4.00                                 

ຄາ່ທ  ານຽມການຍ ົກົເລີກ SWIFT 212,500                           25.00                               825.00                             22.00                               

ການປ່ຽນແທນ + ຄາ່ທ  ານຽມ SWIFT 40,000                             5.00                                 160.00                             4.00                                 

ແຊັກ BFL  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ແຊັກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ N/A

N/A 1% 1% 1%

ຄາ່ທ  ານຽມຕ  າ່ສດຸ* N/A 20.00                               650.00                             15.00                               

ຂາອອກ 250,000                           30.00                               1,000.00                          25.00                               

ຂາເຂ້ົາ (Domestic cheque) 85,000                             10.00                               330.00                             8.50                                 

ຂາເຂ້ົາ (Foreign cheque) 400,000                           50.00                               1,600.00                          40.00                               

85,000                             10.00                               350.00                             8.00                                 

ພາຍໃນ 17,000                             2.00                                 66.00                               2.00                                 

ຕາ່ງປະເທດ 170,000                           20.00                               660.00                             18.00                               

ບດັວິຊາ່ສາກນົ ແລະ ບດັເອທີເອັມ

ຄາ່ທ  ານຽມການອອກບດັ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ການອອກບດັເພ່ີມ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ການອອກບ ັດັໃຫມ ່(ປ່ຽນແທນ)  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ພາຍໃນ 0% 0% 0% 0%

ຕາ່ງປະເທດ (ຄ່າທ  ານຽມຄງົທ່ີ) 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

ຕູເ້ອທີເອັມ BFL - ປະຈ  າວນັ & ຕ ່ ລາຍການ 17,000,000                     2,000.00                          66,000.00                       2,000.00                          

17,000,000                     2,000.00                          66,000.00                       2,000.00                          

ຄ່າທ  ານຽມຕ ່ ລາຍການ 12,750                             1.50                                 33.00                               1.00                                 

17,000,000                     2,000.00                          66,000.00                       2,000.00                          

ຄ່າທ  ານຽມຕ ່ ລ່າຍການ 42,500 + 1% 5.00 + 1% 165.00 + 1% 5.00 + 1%

ວງົເງນິຈ  າກດັລາຍເດອືນສ  າລບັຕາ່ງປະເທດ 85,000,000                     10,000.00                       330,000.00                     10,000.00                       

17,000,000                     2,000.00                          66,000.00                       2,000.00                          

ຕາ່ງປະເທດ - ປະຈ  າວນັ & ຕ ່ ລາຍການ 17,000,000                     2,000.00                          66,000.00                       2,000.00                          

42,500,000                     5,000.00                          165,000.00                     5,000.00                          

ວງົເງນິປະຈ  າວນັສ  າລບັພາຍໃນ 17,000,000                     2,000.00                          66,000.00                       2,000.00                          

ວງົເງນິປະຈ  າເດອືນສ  າລບັພາຍໃນ 85,000,000                     10,000.00                       330,000.00                     10,000.00                       

ວງົເງນິປະຈ  າວ ັນັສ  າລບັຕາ່ງປະເທດ 17,000,000                     2,000.00                          66,000.00                       2,000.00                          

ວງົເງນິປະຈ  າເດືອືນສ  າລບັຕາ່ງປະເທດ 85,000,000                     10,000.00                       330,000.00                     10,000.00                       

ການອອກ Bank draft ລະຫວາ່ງປະເທດ (ຄ່າ

ທ  ານຽມທງັໝດົ)

ແຊັກຕາ່ງປະເທດ (ຕ  າ່ສດຸ 170,000,000 ກບີ)

*ສ  າລບັຈດຸປະສງົຂອງການຄິດໄລ່ຄ່າທ  ານຽມຕ  າ່ສດຸ, ຈ  ານວນເງນິທ່ີສະແດງແມນ່ຈະປ່ຽນໄປຕາມອດັຕາແລກປ່ຽນປະຈ  າວນັສະກນຸເງນິເອີໂຣຂອງ ທລຝ (ໂດຍອີງຕາມວນັທີ

ຊ  າລະເງນິ)

ເຄື່ ອງຮດູບດັ BFL & ພາຍໃນປະເທດ - ປະຈ  າວນັ

& ຕ ່ ລາຍການ

ວງົເງນິຈ  າກດັລາຍເດືອືນສ  າລບັຕາ່ງປະເທດ (POS

& ອອນໄລ)

ວງົເງນິຈ  າກດັສ  າລບັການເບກີເງນິສດົ

ລວ່ງໜາ້

ການຮຽກເກບັແຊັກ

ການລະງບັແຊັກ

ແຊັກເງນິສດົ

ຄາ່ທ  ານຽມການດ  າເນນີທລຸະກ  າທ່ີບ ່ ແມນ່ BFL

ຕູ້ເ້ອທີເອັມຕາ່ງທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ - ປະຈ  າວນັ

& ຕ ່ ລາຍການ

ຕູເ້ອທີີເອັມຕາ່ງທະນາຄານຕາ່ງປະເທດ - ປະຈ  າວນັ

& ຕ ່ ລາຍການ

ວງົເງນິຈ  າກດັສ  າລບັການຖອນເງນິສດົ

+ ຄາ່ທ  ານຽມ

ການຝາກແຊັກ

Bank Draft

ຄ  າສ ັ່ງໂອນເງນິແບບປະຈ  າ

(ຄ່າທ  ານຽມຕ ່ ລາຍການໂອນ)

ໃບຢັງ້ຢືນແຊັກ

ແຊັກັ BFL



ບ ລິິການອື່ ນ

ຍອດເງນິໃນບນັຊ ີ(ຕ ່  CIF)  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ຍອດສິນເຊື່ ອທ່ີຄງົເຫ ືອ (ຕ ່  CIF)  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ການກວດສອບບນັຊ ີ(ຕ ່  CIF) 170,000                           20.00                               650.00                             15.00                               

ໃບຮບັຮອງຈາກທະນາຄານ ຕ ່ ໜ້າ 85,000                             10.00                               350.00                             8.00                                 

ການຄ ົນ້ຫາເອກະສານ > 1 / ປີ 200,000                           25.00                               800.00                             20.00                               

ລາຍການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊີ ລກູຄາ້ BFL  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ 

ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທັງໝົດ ຫ ຼື  ບາງສ່ວນ ຂອງປີ 2021 ໂດຍບ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ  BFL FEES & CHARGES 2021 - BUSINESS

 ຟຣີ  ຟຣີ  ຟຣີ ຕ ່ ໜ້າ  ຟຣີ 

ໃບຢັງ້ຢືນ

ສ  າເນົາເອກະສານ (ທ່ີລກູຄ້າຕ້ອງການ)


