
VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI ÁP DỤNG 
CHO CÁC KHOẢN CẤP TÍN DỤNG 
VÀ/HOẶC TIỀN GỬI 
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 

Kính gửi: Quý Khách hàng

Ngân hàng TMCP Phương Đông xin thông báo về phương pháp tính lãi phát sinh trong hoạt động nhận 
tiền gửi, cấp tín dụng dành cho Khách hàng theo Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ban hành ngày 
29/9/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 chi tiết như sau:

Đối với các khoản Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn /Hợp đồng tiền gửi mở trước ngày 01/01/2018, số tiền lãi vẫn được tính 
theo công thức tính lãi trên cơ sở 360 ngày cho đến ngày tái tục tiếp theo, sau đó số tiền lãi sẽ được tính theo công 
tức tính tính lãi trên cơ sở 365 ngày.

Đối với các khoản cấp tín dụng mở trước ngày 01/01/2018 số tiền lãi sẽ được tính theo công thức tính lãi được thỏa 
thuận tại các văn bản thỏa thuận đã được ký kết cho đến ngày hết hạn của khoản cấp tín dụng. Trường hợp có thỏa 
thuận sửa đổi, bổ sung về công thức tính lãi thì áp dụng theo công thức tính lãi trên cơ sở 365 ngày.

a. Thời hạn tính lãi:

Kể từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng hoặc nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh 
toán hết khoản cấp tín dụng, khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi).

Thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

b. Số dư thực tế: 

Tiền gửi thanh toán/ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là số dư cuối ngày tính lãi.

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn/Hợp đồng tiền gửi: Là số dư cuối ngày tính lãi của số dư tiền gửi.

Khoản cấp tín dụng: Là số dư cuối ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, 
số dư lãi chậm trả thực tế tùy từng trường hợp. 

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

d. Lãi suất tính lãi: Theo quy định tại các thỏa thuận liên quan đã ký kết giữa Khách hàng và OCB, được 
quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm), một năm là 365 ngày.

1. YẾU TỐ TÍNH LÃI

2. CÔNG THỨC TÍNH LÃI

∑ (Số dư thực tế x Số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)

365
Số tiền lãi trong kỳ =

Lưu ý:

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH TÙNG

Thông báo


