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Kính gửi Quý khách, 

Thông báo về cách tính tiền lãi dành cho Thẻ Tín Dụng HSBC 

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân Hàng”) cám ơn Quý khách đã sử 

dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. 

Bằng thông báo này, Ngân Hàng xin được phép nhắc lại rằng cách tính lãi dành cho Thẻ Tín Dụng 

HSBC được quy định trong Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng tại điều 8.3 như sau: 

 

8.3  Tiền Lãi & Lãi Suất: 

(a)  Nếu Ngân Hàng nhận được toàn bộ khoản thanh toán cho Dư Nợ Cuối Kỳ vào hoặc 

trước Ngày Đến Hạn Thanh Toán, Chủ Thẻ sẽ không phải trả lãi cho số Dư Nợ 

Cuối Kỳ đã được thanh toán.  

(b)  Nếu Chủ Thẻ không thanh toán toàn bộ số Dư Nợ Cuối Kỳ vào hoặc trước Ngày 

Đến Hạn Thanh Toán thì tiền lãi (như được quy định trong Biểu Phí Thẻ Tín Dụng) 

sẽ được áp dụng mà không cần thông báo trước ngay cả khi Chủ Thẻ đã thanh toán 

đủ phần thanh toán tối thiểu. Tiền lãi sẽ được tính theo Phương pháp sau: 

 

𝑆ố 𝑡𝑖ề𝑛 𝑙ã𝑖 𝑛𝑔à𝑦 =
𝐷ư 𝑁ợ 𝐶𝑢ố𝑖 𝑁𝑔à𝑦 𝑡í𝑛ℎ 𝑙ã𝑖 𝑥 𝐿ã𝑖 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑡í𝑛ℎ 𝑙ã𝑖
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Dư Nợ Cuối Ngày: bao gồm (i) tất cả 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 các giao dịch mới (không bao gồm những khoản 

tiền mặt ứng trước) ghi nhận vào tài khoản Thẻ từ Ngày Lập Bảng cuối cùng, tính 

từ ngày thực hiện giao dịch và (ii) 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 tính theo mức lãi suất hàng năm (được quy định trong Biểu 

Phí Thẻ Tín Dụng) có hiệu lực tại thời điểm áp dụng. 

 

Tiền lãi sẽ bằng Số tiền lãi ngày được cộng dồn hàng ngày tính từ ngày thực hiện 

giao dịch cho đến khi số Dư Nợ Cuối Ngày được thanh toán đầy đủ. 
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  Lãi suất điều chỉnh:  

Chủ Thẻ và Ngân Hàng theo đây đồng ý rằng Lãi suất tính lãi được quy định tại Biểu Phí 

Thẻ Tín Dụng sẽ có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố thị trường. Mức lãi suất cụ thể 

được điều chỉnh (nếu có) sẽ được thể hiện trong Biểu Phí Thẻ Tín Dụng  điều chỉnh và 

được Ngân Hàng thông báo bằng văn bản cho Chủ Thẻ theo cách mà Ngân Hàng có thể 

cho là phù hợp. Chủ Thẻ bị ràng buộc tuân thủ những sự thay đổi đó trừ khi trả lại Thẻ 

cho Ngân Hàng để hủy bỏ trước ngày mà vào ngày đó sự thay đổi đó có hiệu lực. 

Lãi suất tính lãi và lãi suất được điều chỉnh (nếu có) đối với mỗi khoản dư nợ được tính 

theo phương pháp tính lãi quy định tại Bản Chấp Thuận này sẽ bằng với lãi suất tính lãi 

và lãi suất được điều chỉnh được tính theo phương pháp tính lãi của quy định pháp luật 

hiện hành. 

 

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm để hiểu thêm về cách tính lãi dành cho Thẻ Tín 

Dụng HSBC: 

Bảng ví dụ minh họa cách tính lãi 

Hướng dẫn cách đọc bảng sao kê 

 

Nếu Quý khách có thêm bất kỳ thắc mắc về sản phẩm hoặc dịch vụ của Ngân Hàng, vui lòng liên 

hệ bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất hoặc Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng để được hỗ 

trợ. 

 

Khách hàng cao cấp Premier: (84 28) 37 247 666 

Khách hàng thẻ Visa Bạch Kim: (84 28) 37 247 248 

Khách hàng cá nhân: (84 28) 37 247 247 (miền Nam)/ (84 24) 62 707 707 (miền Bắc) 

 

Trân trọng, 

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)  

 

 

https://www.hsbc.com.vn/content/dam/hsbc/hbvn/documents/credit-cards/2019-nov-finance-charge-calculation.pdf
https://www.hsbc.com.vn/content/dam/hsbc/hbvn/documents/credit-cards/2019-nov-how-to-read-your-statement.pdf

