LÃI SUẤT TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN CÁ NHÂN
Áp dụng lãi suất từ ngày 25/03/2017
Bản lãi suất áp dụng trên toàn hệ thống (% năm)
1. Đối với khách hàng thường
Loại tài khoản

Mức tiền

Lãi suất
(%/năm)

LÃI SUẤT TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN CÁ NHÂN VND
TK Thường
Tk thanh toán máy Pos-AD cho cá nhân VND

Dưới 10 triệu đồng

0.0

Từ 10 triệu đến dưới 500 triệu đồng

0.1

Trên 500 triệu đồng

0.3

Dưới 10 triệu đồng

0.0

Từ 10 triệu đến dưới 500 triệu đồng

0.1

Trên 500 triệu đồng

0.3

Trả lương/Năng động/F@st Easy
Bạch Kim/Gói TK Chuẩn/ Vàng /F@st Easy
Bạch Kim

Tài Khoản/Gói Tài khoản Kinh doanh

LÃI SUẤT CẤN TRỪ TÀI KHOẢN VÀ KHOẢN VAY VND
(*): Lãi suất ưu đãi trên tổng dư nợ vay của KH, áp dụng khi:
Tài khoản/Gói Tài khoản Bạch Kim kèm theo
Smart Loan

- KH vay, có số dư trung bình trên TK/Gói TK Bạch Kim từ 30
triệu đồng

1.00(*)

- LS được miễn giảm không quá 30% tổng dư nợ vay, trên cơ sở số
dư trung bình trên TK/Gói TK Bạch Kim.

2. Đối với khách hàng Priority: lãi suất tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân áp dụng 0.30%/năm

KHÁCH HÀNG LƯU Ý:
Ngân hàng Techcombank thông báo thay đổi phương pháp tính lãi suất tiền gửi không có kỳ hạn trên tài khoản thanh toán theo thông tư số
TT14/2017/TT-NHNN ngày 29/09/2017 như sau:
QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI hiệu lực ngày 01/01/2018
1. Thời hạn tính lãi: thời hạn tính lãi được xác định từ ngày tài khoản thanh toán của khách hàng ghi có đến hết ngày liền kề trước ngày khách
hàng rút tiền từ tài khoản thanh toán (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xac định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày
trong thời hạn tính lãi.
2. Công thức tính lãi: lãi suất chi trả cho KH trong tháng bằng tổng lãi chi trả thực tế từng ngày trong tháng đó. Lãi từng ngày sẽ bằng số dư
thực tế cuối ngày nhân với lãi suất tại ngày đó, cụ thể theo công thức dưới đây:
ố ề

ã

à =

ố ư ℎự

ế × ã
365

ấ

í ℎ ã

Trong đó:
(i) Lãi suất tính lãi: được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày.
(ii) Số dư thực tế: là số dư tài khoản thanh toán tại thời điểm cuối ngày của thời hạn tính lãi.

