Q&A
“ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CHO HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI/KHOẢN TIẾT KIỆM ĐẦU TIÊN”LIÊN
QUAN TỚI VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌ
Q1. Chính sách lãi suất cho khoản tiền gửi đầu tiên áp dụng cho các kỳ hạn và sản phẩm nào?
Các khoản Tiền gửi Phát Lộc Online hoặc Tiền gửi Online với kỳ hạn từ 6M trở lên sẽ được
hưởng lãi suất ưu đãi của chính sách.
Q2. Điều kiện để tôi tham gia chương trình là gì?
Khách hàng đang không có bất kỳ Hợp đồng tiền gửi nào (bao gồm cả online và tại quầy) tại cuối
ngày 17/04/2022 và mở mới tiền gửi trong thời gian triển khai chính sách, đồng thời thỏa mãn điều
kiện về Khách hàng, Sản phẩm và Kỳ hạn của chính sách.
Q3. Lãi suất ưu đãi mà tôi được hưởng cho khoản tiền gửi đầu tiên khi tham gia là bao
nhiêu?
Lãi suất sẽ được cộng thêm 0.5%/năm so với biểu lãi suất ban hành từng thời kỳ của TCB. Quý
khách vui lòng tham khảo biểu lãi suất cập nhật mới nhất tại đây (Website )
Q4: Thời điểm nào tôi được công lãi suất ưu đãi của chương trình?
Lãi suất ưu đãi sẽ được cộng thêm cho khoản tiền gửi được áp dụng sau tối đa 1 tháng kể từ ngày
gửi. Khoản tiền gửi sẽ được Techcombank tự động cập nhật lãi suất và gửi thông báo đến khách
hàng qua các phương tiện điện tử.
Q5. Chương trình có giới hạn số lượng khoản tiền gửi được hưởng lãi suất ưu đãi nếu tôi mở
trong cùng 1 ngày không?
Có. Khách hàng chỉ được hưởng lãi suất ưu đãi cho cho hợp đồng tiền gửi thỏa mãn điều kiện có giá
trị lớn nhất trong ngày.
Q6. Tôi có được tất toán trước hạn khoản tiền gửi đã được cộng lãi suất ưu đãi không
Có. Khách hàng được tất toán trước hạn và nhận lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ thời gian thực
gửi.
Q7. Tôi có được áp dụng đồng thời nhiều chương trình ưu đãi trên 1 khoản tiền gửi không?
Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi lãi suất khác, ngoại trừ chính sách VIP và
CBNV.
Q8. Hạn cuối cùng để tôi tham gia chương trình là ngày nào?
Thời gian triển khai chính sách: từ 18/04/2022 – 30/06/2022.

