Lãi suất tiền gửi Tài khoản thanh toán cá nhân
Áp dụng lãi suất từ ngày 18/12/2015
Bản lãi suất áp dụng trên toàn hệ thống (% năm)
LÃI SUẤT TIỀN GỬI TÀI KHOẢN THANH TOÁN CÁ NHÂN VND
Loại tài khoản

Mức tiền

Tài khoản thường/ Trả lương/ Năng động/
F@st Easy/ Bạch kim

Từ 10 triệu đến dưới 500 triệu đồng

Lãi suất (%/năm)
0.1

Gói TK Chuẩn/ Vàng/ Bạch kim/ F@st Easy Trên 500 triệu đồng

0.3

Từ 10 triệu đến dưới 500 triệu đồng

0.1

Trên 500 triệu đồng

0.3

Tài khoản/ Gói TK 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

1.0(*)

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

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TÀI KHOẢN THANH TOÁN CÁ NHÂN NGOẠI TỆ
Loại tài khoản

Mức tiền

Lãi suất (%/năm)

Tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân EUR,
GBP, AUD, SGD, JPY

Tất cả các mức tiền

0.01

Tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân USD

Tất cả các mức tiền

0

(Áp dụng cho khách hàng không tham gia chương trình khuyến mại của Techcombank)
KHÁCH HÀNG LƯU Ý:
Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước tại mục 5 điều 16 Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN và Tiết b mục 1 Công văn số 3772/NHNN-CSTT ngày
21/06/2012, trong trường hợp khách hàng có nhu cầu tất toán trước hạn áp dụng đối với tất cả các sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn hiện nay của Techcombank,
khách hàng cần thông báo cho điểm giao dịch của Techcombank trước tối thiểu 1 ngày làm việc. Techcombank có thể phục vụ khách hàng sớm hơn trong điều
kiện nguồn lực cho phép.

