Hiệu lực từ 01/01/2017

DỊCH VỤ GIA TĂNG - DỊCH VỤ ĐẶC THÙ
DV Bảo hiểm vận chuyển

2%

Phí bảo hiểm tối thiểu 100,000 đồng/bill
Giá trị khai tối đa 100,000,000 đồng/bill

DV Thu hộ tiền hàng

2% giá trị tiền thu
Tối thiểu 15,000 đồng/bill
hộ

Dịch vụ thông tin đầy đủ

5,000 đồng/bill

DV Báo phát

5,000 đồng/bill

DV Phát tận tay

10,000 đồng/bill

DV lấy số Lấy số CMND/số
thẻ căn cước người nhận

10,000 đồng/bill

DV Đồng kiểm

1,000 đồng/đơn vị
Tối thiểu 100,000 đồng/bill
kiểm đếm

DV Thư ký khách hàng

50,000 đồng/bill

DV Thanh toán đầu nhận

20,000 đồng/bill

DV Hồ sơ thầu

200,000 đồng/bill

+ 15,000 đồng/kg cho kg tiếp theo trên 2 kg

DV Hàng Express

10,000 đồng/kg

Áp dụng cho vận đơn > 2kg

DV Phát ưu tiên

30,000 đồng/bill

DV Ngoài giờ hành chánh

200,000 đồng/bill

Ngoài giờ hành chánh, Chủ Nhật, Ngày nghỉ

DV Hàng đông lạnh

15,000 đồng/kg

Hàng đông lạnh đi chuyến Express thì không cộng thêm phí
Hàng nặng phát nhanh

Phí An Ninh

12,000 đồng/kg

Tối thiểu 250,000 đồng/bill

DV Hàng nguyên khối

20% cước chính

Tối thiểu 200,000 đồng/bill

20% cước chính

Nếu kiện hàng có trọng lượng lớn hơn 30kg

Tính TL 30kg

Nếu kiện hàng có trọng lượng nhỏ hơn 30kg

DV Điện hoa

200,000 đồng/bill

Chưa tính tiền mua hoa

Hóa đơn tài chính

20,000 đồng/bill

Nhận hộ vận đơn tại tuyến
phát

50,000 đồng/lần

DV Rút vận đơn
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DV Hàng quá khổ

Cung cấp họ và tên người nhận

Chỉ áp dụng cho chứng từ

Nếu nhận ngoài giờ hành chánh/nhận ngoài tuyến thì phải
cộng thêm phí tương ứng

DV Phát vận đơn ngoài tuyến
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Ghi chú:
- Giá cước trên chưa bao gồm 10% VAT và Phụ phí nhiên liệu.
- Tổng cước dịch vụ = {[(Cước dịch vụ cơ bản + Phụ phí vùng sâu vùng xa (nếu có))* PPNL] + DV gia tăng +
DV đặc thù + Thu khác (nếu có)}* VAT.
- Phụ phí vùng sâu, vùng xa: 20% cước chính.
- Không bảo hiểm đối với Hàng Đông lạnh, Hàng Dễ vỡ, Hàng Đặc biệt
- Trọng lượng quy đổi là Dài * Rộng * Cao ( cm )/ 6.000.
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