
Ví Dụ Minh Họa Cách Tính Lãi Thẻ Tín Dụng

Thẻ Tín dụng HSBC cung cấp một cách linh hoạt với nhiều lựa chọn thanh toán nợ thẻ, Quý Khách có thể 
lựa chọn một trong những cách thanh toán sau đây: 
 
Cách thanh toán thứ nhất (1): Thanh toán toàn bộ dư nợ cuối kỳ vào hoặc trước ngày đến hạn 
thanh toán.  
 
Nếu Quý Khách chọn phương thức thanh toán này, Quý Khách sẽ không phải chịu bất kỳ khoản lãi suất 
nào (không bao gồm những khoản tiền mặt ứng trước vì phần này sẽ được tính theo một biểu phí dịch vụ 
khác). 
 
Cách thanh toán thứ hai (2): Quý khách thanh toán một phần số dư nợ cuối kỳ vào ngày đến hạn 
thanh toán. 
 
 Theo phương thức này, lãi suất sẽ được áp dụng. Minh họa dưới đây sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết 
cho cách tính lãi. 
Ví dụ chỉ mang tính chất minh họa:  
 

1. Ngày 28/04: số dư nợ đầu ngày của Quý Khách bằng 0. Vào ngày này, Quý Khách cũng chi tiêu 
1.000.000 VND. 

2. Ngày 07/05: đây là ngày ra sao kê thẻ tín dụng của Quý Khách – tức là ngày bảng sao kê của  
Quý Khách được phát hành.  Vì số dư nợ đầu ngày 28/04 bằng 0, và Quý Khách đã chi tiêu 
1.000.000 VND nên số dư được thể hiện trên sao kê của Quý Khách sẽ là 1.000.000 VND. 

3. Ngày 10/05: Quý Khách chi tiêu thêm 500.000 VND, nghĩa là số dư cuối ngày 10/05 của  
Quý Khách là 1.500.000 VND. 

4. Ngày 22/05: đây là ngày đến hạn thanh toán – tức là ngày số dư nợ cuối kỳ trên bảng sao kê của 
Quý Khách đến hạn phải trả. Vào ngày này, Quý Khách chỉ thanh toán 600.000 VND, khi đó số 
dư cuối ngày 22/05 sẽ là 900.000 VND. 

5. Ngày 07/06: đây là ngày sao kê tiếp theo của Quý Khách. 
 

Bảng bên dưới sẽ minh họa cho ví dụ trên: 
 
 Ngày giao 

dịch 1 
Ngày sao kê 
 

Ngày giao 
dịch 2  

Ngày đến 
hạn thanh 
toán 

Ngày sao kê 
kế tiếp 

  6 gnáht 7 5 gnáht 22 5 gnáht 01 5 gnáht 7  4 gnáht 82 
Dư nợ cuối kỳ  0 1,000,000 1,000,000 1,000,000  
Số dư đầu ngày 0 1,000,000 1,000,000 1,500,000  
Số tiền chi tiêu  1,000,000 0 500,000 0  
Số tiền thanh toán 0 0 0 -600,000  
Số dư cuối ngày 1,000,000  1,000,000  1,500,000  900,000  900,000  

 + lãi suất 
 
Trong ví dụ trên, lãi suất sẽ được tính dựa trên số dư cuối ngày trên cơ sở tính lãi hằng ngày kể từ ngày 
phát sinh giao dịch như sau:  

• Lãi suất được tính trên số tiền 1.000.000 VND trong 12 ngày (từ ngày  28/04 đến 09/05) 
• Lãi suất được tính trên số tiền 1.500.000 VND trong 12 ngày (từ ngày 10/05 đến 21/05) 
• Lãi suất được tính trên số tiền 900.000 VND trong 17 ngày (từ ngày 22/05 đến 07/06)  
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Cách thanh toán thứ ba (3) : Thanh toán toàn bộ nhưng sau ngày đến hạn thanh toán. 
 
 Nếu Quý khách thực hiện theo cách thanh toán này thì lãi suất sẽ áp dụng. 
Tiếp tục ví dụ trên, nếu Quý Khách thanh toán toàn bộ số dư nợ sau ngày đến hạn thanh toán, ví dụ,  
Quý Khách thanh toán 1.000.000 VND vào ngày 28/05, thay vì vào ngày đến hạn thanh toán là ngày 
22/05 – lãi suất sẽ được tính trên số dư nợ cuối ngày trên cơ sở tính lãi hằng ngày kể từ ngày giao dịch 
như sau: 
 

• Lãi suất được tính trên số tiền 1.000.000 VND trong 12 ngày (từ ngày  28/04 đến 09/05) 
• Lãi suất được tính trên số tiền 1.500.000 VND trong 18 ngày (từ ngày 10/05 đến 27/05) 
• Lãi suất được tính trên số tiền 500.000 VND trong 11 ngày (từ ngày 28/05 đến 07/06)  

 
 Ngày giao 

dịch 1 
Ngày sao kê 
 

Ngày giao 
dịch 2  

Ngày đến 
hạn thanh 
toán 

Ngày thanh 
toán 

Ngày sao kê 
kế tiếp 

 28 tháng 4  7 tháng 5 10 tháng 5 22 tháng 5 28 tháng 5 7 tháng 6 
Số dư cuối 
kỳ 

0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  

Số dư đầu 
ngày 

0 1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000  

Số tiền chi 
tiêu 

1,000,000 0 500,000 0 0  

Số tiền thanh 
toán 

0 0 0 0 -1,000,000  

Số dư cuối 
ngày  

1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 500,000 500,000 + 
phí trễ hạn 
+lãi suất 

 
 
 
 

PUBLIC - Phaùt haønh bôûi Ngaân Haøng TNHH moät thaønh vieân HSBC (Vieät Nam)


