
 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Khung lãi suất cho vay, Loại phí và Phương pháp tính lãi áp dụng tại 

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà nội 

 

 Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài gòn- Hà nội xin thông báo tới Quý Khách hàng 

các nội dung sau: 

1. Khung lãi suất cho vay tiêu dùng 

 

LÃI SUẤT MỨC TỐI THIỂU MỨC TỐI ĐA 

Lãi suất khung 0%/ năm 60%/ năm 

Lãi suất chuẩn 30%/ năm 60%/ năm 

Lãi suất ưu đãi 0%/ năm 30%/ năm 
 

 
2. Các loại phí đang áp dụng 

Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài gòn- Hà nội chỉ áp dụng 02 loại phí đối với khoản 

vay của Khách hàng. 

2.1.Phí trả nợ trước hạn. 

- Trường hợp tất toán trước hạn trước hoặc tại 06 Kỳ trả nợ đầu tiên, Phí trả nợ trước hạn được 

tính bằng 5% trên Dư nợ gốc trong hạn tại ngày xử lý trả nợ trước hạn. 

- Trường hợp tất toán sau 06 Kỳ trả nợ đầu tiên, Phí trả nợ trước hạn được tính bằng 4% trên Dư 

nợ gốc trong hạn tại ngày xử lý trả nợ trước hạn. 

2.2.Phí thu hộ 

- Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán/trung gian thanh toán có hợp tác với SHB Finance đang 

quy định mức phí dịch vụ tối thiểu là 12.000 đồng/1 giao dịch trả nợ (mức phí này đã bao gồm 

VAT). 
 

3. Phương pháp tính lãi 

3.1. Yếu tố tính lãi: 

- Thời hạn tính lãi: Là khoảng thời gian được tính theo tháng từ ngày tiếp theo ngày SHB Finance 

giải ngân vốn vay cho Khách hàng đến thời điểm Khách hàng trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo 
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thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiền mặt giữa SHB Finance và Khách hàng. Trường hợp 

ngày cuối cùng của thời hạn cho vay là ngày lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần thì ngày cuối cùng sẽ 

là ngày làm việc liền kề tiếp theo. 

- Số dư thực tế: Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số 

dư lãi chậm trả thực tế mà Khách hàng còn phải trả cho SHB Finance được sử dụng để tính lãi 

theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về cấp tín dụng. 

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

- Lãi suất tính lãi: Được tính theo tỷ lệ %/năm.  

3.2. Công thức tính lãi: 

        Số tiền lãi của từng kỳ tính lãi được xác định như sau: 

- Số tiền lãi của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày. 

- Số tiền lãi của một ngày được tính toán như sau: 
  

 
4. Hình thức tiếp nhận các góp ý của Quý khách  

- Liên hệ qua Đường dây nóng của công ty: 1900 2198;  

- Gửi ý kiến, góp ý trực tiếp tới địa chỉ sau: 

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 

Địa chỉ: Tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

Số điện thoại liên hệ: 024.7109 8888.    

5. Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/06/2020 tới khi có văn bản khác thay thế. 

 

Nơi nhận: 

- Khối Kinh doanh (để thực hiện); 

- Phòng PTSP; 

- Lưu DVNB. 

 

         ĐẠI DIỆN CÔNG TY SHB FINANCE 

        TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
          ĐINH QUANG HUY 

 

 

                                                                                 

 

 

  


