PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG
TĂNG TRƯỞNG SỐ DƯ TIỀN GỬI TRÊN KÊNH ONLINE
1.

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 30/06/2021.

2.

Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống

3.

Sản phẩm áp dụng: Tiền gửi Phát Lộc Online, Tiền gửi Online

4.

Kỳ hạn: 6 tháng

5.

Kênh giao dịch: Online (Internet banking, Mobile banking)

6.

Đối tượng áp dụng:

6.1. Khách hàng cá nhân thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:
a. Khách hàng tham gia gửi tiền trên kênh Online kỳ hạn 6 tháng và
b. Khách hàng có số dư tiền gửi Online kỳ hạn 6 tháng tăng trưởng dương thỏa mãn mức
tăng trưởng theo quy định của chính sách này so với số dư tiền gửi Online kỳ hạn 6 tháng
của tháng liền trước.
6.2. Khoản tiền gửi được áp dụng chính sách nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện sau:
a. Khoản tiền gửi Online có kỳ hạn 6 tháng mở trong thời gian triển khai chính sách và
b. Không bị tất toán trước hạn.
7.

Nội dung chính sách

7.1. Ngoài mức lãi suất niêm yết được hưởng cho khoản tiền gửi Online theo quy định của
Techcombank tại từng thời kỳ, khách hàng và các khoản tiền gửi thỏa mãn điều kiện tại mục
6 được áp dụng thêm lãi suất để tính tiền lãi bổ sung cho từng mức tiền gửi tăng thêm của
khách hàng (là số tiền gửi tăng trưởng so với số dư tiền gửi của tháng liền trước của Khách
hàng) như sau:
STT

Mức tiền gửi tăng thêm so với
tháng liền trước/KH

Lãi suất bổ sung
(%/năm)

1

Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu

0.10%

2

Từ 500 triệu đến dưới 2 tỷ

0.20%

3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

0.25%

4

Từ 5 tỷ trở lên

0.30%

7.2. Số tiền lãi bổ sung được tính theo công thức sau đây và được làm tròn xuống tới đơn vị hàng
nghìn:
Số tiền gửi tăng thêm
so với tháng liền trước

Số tiền lãi
bổ sung

x

Lãi suất
bổ sung

x

Số ngày duy trì số dư
tăng thêm

=
365

Trong đó:
i. Số tiền gửi tăng thêm so với tháng liền kề trước được tính theo công thức: số dư cuối
kỳ tiền gửi Online kỳ hạn 6 tháng của tháng T trừ đi (-) số dư cuối kỳ tiền gửi Online
kỳ hạn 6 tháng của tháng T-1. Dữ liệu số tiền gửi tăng thêm từng tháng sẽ được chốt
vào ngày cuối cùng tháng đến hạn (tháng T+6) của các khoản tiền gửi được áp dụng
chính sách.
ii. Lãi suất bổ sung: áp dụng cho từng mức tiền gửi tăng thêm tương ứng của khách hàng
tại mục 7.1.
iii. Số ngày duy trì số dư tăng thêm: được tính căn cứ dựa trên ngày hiệu lực và ngày đến
hạn của khoản tiền gửi phát sinh đầu tiên trong tháng được áp dụng chính sách.
7.3. Các khoản tiền gửi tất toán trước hạn sẽ không được tính vào số dư cuối kỳ của khách hàng.
7.4. Số tiền lãi bổ sung dự kiến được chi trả cho Khách hàng từ ngày 10 – 20 của tháng liền sau
tháng đến hạn các khoản tiền gửi phát sinh theo tháng của khách hàng (T+7). Số tiền này sẽ
được Techcombank trả vào một trong các tài khoản thanh toán trích mở tiền gửi thỏa mãn
chính sách này.
7.5. Khách hàng có thể được áp dụng chính sách lãi suất này tối đa 01 lần trong tháng đủ điều
kiện áp dụng chính sách, và tối đa 03 lần trong toàn bộ thời gian triển khai chính sách.
7.6. Chính sách lãi suất này của Techcombank dành cho khách hàng đáp ứng được các điều kiện
của chính sách và có thể được áp dụng đồng thời cùng với các chính sách ưu đãi khác dành
cho khách hàng của Techcombank.
7.7. Chính sách lãi suất này là một giá trị tăng thêm mà Techcombank dành cho khách hàng gửi
tiền thỏa mãn điều kiện của chính sách. Do đó, trong mọi thời điểm, Techcombank có toàn
quyền hủy bỏ, thay đổi, điều chỉnh các nội dung liên quan tới Chính sách tính lãi bổ sung.
Techcombank sẽ thông báo về việc hủy bỏ/thay đổi/điều chỉnh các nội dung liên quan tới
chính sách tính lãi bổ sung trên website và/hoặc gửi thông báo cho khách hàng qua một trong
các các phương tiện: email, điện thoại cố định, tin nhắn qua điện thoại di động của khách
hàng, màn hình dịch vụ tương ứng hoặc thông báo bằng hình thức khác mà Techcombank
thấy phù hợp. Những thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh sẽ có hiệu lực vào ngày được xác định
trong thông báo.

