THÔNG BÁO
V/v: THỨ TỰ THU HỒI GỐC, LÃI TIỀN VAY VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI
Kính gửi Quý Khách,
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”) gửi lời chào trân trọng đến
Quý Khách.
Chúng tôi xin thông báo với Quý Khách các thay đổi sau đây:
1.

Thứ tự thu hồi gốc, lãi tiền vay (chỉ áp dụng cho sản phẩm vay)
Kể từ ngày 2/12/2017, trong trường hợp HSBC nhận được khoản thanh toán không đủ
để giải trừ tất cả các nghĩa vụ đến hạn và phải trả theo Hợp Đồng Tín Dụng/Đơn Yêu
Cầu Cấp Tín Dụng (hoặc các hợp đồng tương tự), Ngân Hàng sẽ thực hiện thu hồi các
khoản thanh toán theo thứ tự sau:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Khoản Vay gốc quá hạn;
Lãi Vay quá hạn; Lãi Vay Đối Với Khoản Vay Gốc Quá Hạn;
Các khoản phí và chi phí phát sinh liên quan đến Khoản Vay;
Lãi Vay trong hạn; và
Khoản Vay gốc trong hạn.

Thay đổi nêu trên nhằm tuân thủ quy định của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày
30/12/2016. Do đó, chúng tôi rất mong Quý Khách lưu ý và chuẩn bị khoản thanh toán
cần thiết nhằm duy trì lịch sử tín dụng tốt.
2.

Phương pháp tính lãi (áp dụng cho tất cả các sản phẩm bao gồm vay, thẻ tín dụng,
tiền gửi thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn/tiết kiệm)
Nhằm tuân thủ quy định của Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017, kể từ ngày
2/1/2018, lãi suất áp dụng đối với các tiện ích tín dụng và/hoặc tiền gửi mở tại HSBC
được tính theo phương pháp sau:

2.1

Đối với các Khoản vay và/hoặc Tiền gửi:
(a)

Yếu Tố Tính Lãi:
(i)

Thời hạn tính lãi:
 Tiền gửi thanh toán: các ngày thực tế có số dư thực tế
 Tiền gửi có kỳ hạn/Tiền gửi tiết kiệm: kể từ và bao gồm ngày Khách
Hàng gửi tiền và không bao gồm ngày đáo hạn.
 Khoản vay: kể từ và bao gồm ngày Ngân Hàng giải ngân khoản vay và
không bao gồm ngày khoản vay được hoàn trả, bất kể khoản vay có
được chuyển khoản thành công cho người thụ hưởng hay không.

(ii)

Số dư thực tế:
 Tiền gửi thanh toán: là số dư cuối ngày tính lãi
 Tiền gửi có kỳ hạn/Tiền gửi tiết kiệm: là số tiền gốc được duy trì trong
suốt kỳ hạn tính lãi của khoản tiền gửi
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Khoản vay: là số dư cuối ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn hoặc
số dư nợ gốc quá hạn tùy từng trường hợp.

(iii) Số ngày duy trì số dư thực tế: là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày
không thay đổi.
(iv) Lãi suất tính lãi: theo quy định tại các hợp đồng liên quan đã ký kết giữa Quý
Khách và HSBC.
(b)

Công Thức Tính Lãi:

Số tiền lãi =

Số dư thực tế x Số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi
365

Lưu ý:
(i)

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm mở trước ngày 02/01/2018
và tái tục trước ngày 08/01/2018, số tiền lãi vẫn được tính theo công thức tính lãi
trên cơ sở 360 ngày cho đến ngày tái tục tiếp theo.

(ii)

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm mở trước ngày 02/01/2018
và tái tục từ ngày 08/01/2018, số tiền lãi sẽ được tính theo công thức tính lãi trên
cơ sở 360 ngày cho đến khi ngày đáo hạn, sau đó số tiền lãi sẽ được tính lãi trên cơ
sở 365 ngày.

(iii) Đối với các khoản vay mua xe, vay mua nhà hoặc vay thế chấp nhà mở trước ngày
02/01/2018 và kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo trước ngày 08/01/2018, số tiền lãi sẽ
được tính theo công thức tính lãi trên cơ sở 360 ngày cho đến kỳ điều chỉnh lãi suất
tiếp theo của khoản vay theo quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng. Sau đó, số tiền lãi
sẽ được tính theo công thức tính lãi trên cơ sở 365 ngày.
(iv) Đối với các khoản vay mua xe, vay mua nhà hoặc vay thế chấp nhà mở trước ngày
02/01/2018 và kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo sau ngày 08/01/2018, số tiền lãi sẽ
được tính theo công thức tính lãi trên cơ sở 365 ngày kể từ ngày lãi suất được điều
chỉnh.
2.2

Đối với Dư nợ thẻ tín dụng:
(a)

Nếu Chủ Thẻ không thanh toán toàn bộ số Dư Nợ Cuối Kỳ chậm nhất là vào Ngày
Đến Hạn Thanh Toán thì lãi suất (như được quy định trong Biểu Phí Thẻ Tín Dụng)
sẽ được áp dụng với các yếu tố tính lãi:
-

Dư Nợ Cuối Ngày tính lãi: bao gồm (a) đối với mỗi Giao Dịch Thẻ nằm trong
số Dư Nợ Cuối Kỳ (không bao gồm những khoản tiền mặt ứng trước vì phần
này sẽ được tính theo một biểu phí dịch vụ khác), cũng như đối với các giao
dịch mới (không bao gồm những khoản tiền mặt ứng trước) thực hiện bởi Chủ
Thẻ từ Ngày Lập Bảng cuối cùng, tính từ ngày thực hiện giao dịch và (b) đối
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với bất kỳ khoản tiền nào khác nằm trong số Dư Nợ Cuối Kỳ kể từ Ngày Lập
Bảng cuối cùng cho đến khi số Dư Nợ Cuối Kỳ được trả đầy đủ.
-

Lãi suất tính lãi: được quy định trong Biểu Phí Thẻ Tín Dụng có hiệu lực tại
từng thời điểm.

-

Số dư thực tế: là số dư cuối ngày tính lãi của Dư Nợ Cuối Ngày mà Chủ Thẻ
còn phải trả cho Ngân Hàng.

-

Số ngày duy trì thực tế: là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay
đổi.

-

Thời hạn tính lãi: tính từ ngày thực hiện giao dịch cho đến khi số Dư Nợ Cuối
Kỳ được thanh toán đầy đủ.

(b)

Công thức tính lãi:

Dư Nợ Cuối Ngày tính lãi x Số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính
Số tiền lãi =
lãi
365
Đối với khoản tiền mặt ứng trước, lãi suất sẽ được tính tương tự theo phương pháp nêu
trên, tuy nhiên thời hạn tính lãi áp dụng kể từ khi ứng tiền mặt cho đến khi tất cả các
khoản ứng tiền mặt được trả đầy đủ.
Lãi suất tính lãi và lãi suất cụ thể được điều chỉnh (nếu có) đối với các tiện ích tín dụng và/hoặc
tiền gửi theo Phương pháp tính lãi nêu trên sẽ bằng với lãi suất tính lãi và lãi suất cụ thể được
điều chỉnh được tính theo phương pháp tính lãi theo quy định pháp luật hiện hành.
Thông báo này được xem là một phần của Hợp Đồng Tín Dụng/Đơn Yêu Cầu Cấp Tín
Dụng/Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng/Đơn Mở Tài Khoản Tiền Gửi hoặc Tiền Gửi
Tiết Kiệm (hoặc các hợp đồng tương tự) mà Quý Khách đang duy trì với HSBC.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, Quý Khách vui lòng liên hệ Trưởng Phòng Quan
Hệ Khách Hàng, Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng hoặc đến bất kỳ Chi Nhánh hoặc Phòng
Giao Dịch HSBC Việt Nam gần nhất để được hỗ trợ.



Khách Hàng Premier: (84 28) 37 247 666, phục vụ 24/7
Khách Hàng Cá Nhân: (84 28) 37 247 247 (Phía Nam) hoặc (84 24) 62 707 707 (Phía Bắc),
hoạt động hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Trân trọng,
Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
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