
 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MOBIFONE ECONTRACT 

 

STT Hạng mục (tên gói) ĐVT Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

1 Chi phí chung      

1.1 Khởi tạo phần mềm Trọn gói 1   Miễn phí 

1.2 Chi phí duy trì dịch vụ Năm 1 

 

1.000.000 

- Chi phí hàng năm 

(năm dương lịch) 

- Phí duy trì dịch vụ 

không chịu thuế VAT 

1.3 Phí lưu trữ Gói 1   Miễn phí 

2 Chi phí tài liệu*      

2.1 eContract_demo Tài liệu 50 0 0 

 

- Phần mềm không 

chịu thuế VAT 

- Các gói tài liệu 

không giới hạn thời 

gian sử dụng 

2.2 eContract_100 Tài liệu 100 5500 550.000 

2.3 eContract_200 Tài liệu 200 5300 1.060.000 

2.4 eContract_500 Tài liệu 500 5100 2.550.000 

2.5 eContract_1000 Tài liệu 1.000 4700 4.700.000 

2.6 eContract_2000 Tài liệu 2.000 4500 9.000.000 

2.7 eContract_5000 Tài liệu 5.000 4000 20.000.000 

2.8 
Số lượng >5.000 tài 

liệu 
Tài liệu >5.000 - Liên hệ 

3 Chi phí tích hợp       

3.1 
Tích hợp với giải pháp 

MobiFone eContract 
Trọn gói 1 

 

 

MobiFone sẽ liên hệ và 

báo giá chi tiết sau khi 

khảo sát nhu cầu của 

khách hàng. 

4 Hình thức ký eKYC Gói 
Số lần xác 

thực 

Đơn giá 

(VNĐ/lần 

xác thực) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
 



4.1 Hình thức ký eKYC 

eKYC1 200 1.000 200.000 

- Phần mềm không 

chịu thuế VAT 

 

eKYC2 500 950 475.000 

eKYC3 1.000 900 900.000 

eKYC4 2.000 850 1.700.000 

eKYC5 5.000 800 4.000.000 

5 
Gói tin nhắn SMS 

Brandname  
Gói 

Số lượng 

tin nhắn 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

 

5.1 

Tin nhắn SMS được 

gửi từ Brandname 

chung của dịch vụ 

MobiFone eContract 

SMS1 200 1.100 220.000 
- Giá tin nhắn đã bao 

gồm thuế VAT 

Gói tin nhắn sử dụng 

cho kịch bản: 

- Gửi mã xác thực 

OTP với trường hợp 

khách hàng sử dụng 

chữ ký ảnh 

- Tin nhắn thông báo 

có hợp đồng cần ký 

- Tin nhắn về trạng 

thái của hợp đồng 

SMS2 500 1.100 550.000 

SMS3 1.000 1.100 1.100.000 

SMS4 2.000 1.100 2.200.000 

SMS5 5.000 1.100 5.500.000 

5.2 

Tin nhắn SMS gửi từ 

Brandname riêng của 

khách hàng 

    Liên hệ 

 

Ghi chú: 

- Hình thức thanh toán: Trả trước.  

- Các gói dịch vụ không giới hạn thời gian sử dụng. 

- Tài liệu: bao gồm các loại giấy tờ, văn bản như: các loại hợp đồng (hợp đồng cung cấp 

dịch vụ, hợp đồng hợp tác, hợp đồng đại lý v.v…), hợp đồng mẫu, văn bản, giấy tờ các 

thủ tục qua hình thức điện tử để thực hiện các thủ tục đối chiếu, tín dụng; thương mại 

điện tử. 

- Trường hợp khách hàng mua thêm dịch vụ chữ ký số MobiCA thì áp dụng theo chính 

sách hiện hành. 

 


