
 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT_CHƯƠNG TRÌNH 5000 TỶ ƯU ĐÃI – LÃI SUẤT 9%/NĂM 

Khách hàng tham gia chương trình có tăng trưởng dư nợ càng lớn sẽ được hưởng lãi suất cho vay ký quỹ 

(margin) càng ưu đãi, lũy tiến chỉ từ 9%/năm với 3 gói lãi suất linh hoạt cho khách hàng lựa chọn:  

1. KHÁCH HÀNG MỞ MỚI TÀI KHOẢN 

Gói ưu đãi Bậc LS Dư nợ tính LS LS lũy tiến áp dụng 

Gói S3 
1 3 tỷ đầu tiên 12%/năm 

2 Phần vượt 3 tỷ 11%/năm 

 

Gói ưu đãi Bậc LS Dư nợ tính LS LS lũy tiến áp dụng 

Gói S5 
1 5 tỷ đầu tiên 12%/năm 

2 Phần vượt 5 tỷ 10.5%/năm 

 

Gói ưu đãi Bậc LS Dư nợ tính LS LS lũy tiến áp dụng 

Gói S10 
1 10 tỷ đầu tiên 12%/năm 

2 Phần vượt 10 tỷ 9%/năm 

2. KHÁCH HÀNG HIỆN HỮU (Đã mở tài khoản trước ngày 23/02/23)  

Gói ưu đãi Bậc LS Dư nợ tính LS LS lũy tiến áp dụng 

Gói S3 

1 Định mức LS hiện hành 

2 3 tỷ tăng thêm với Bậc 1 12%/năm 

3 Phần vượt 3 tỷ 11%/năm 

 

Gói ưu đãi Bậc LS Dư nợ tính LS LS lũy tiến áp dụng 

Gói S5 

1 Định mức LS hiện hành 

2 5 tỷ tăng thêm với Bậc 1 12%/năm 

3 Phần vượt 5 tỷ 10.5%/năm 

 

Gói ưu đãi Bậc LS Dư nợ tính LS LS lũy tiến áp dụng 

Gói S10 

1 Định mức LS hiện hành 

2 10 tỷ tăng thêm với Bậc 1 12%/năm 

3 Phần vượt 10 tỷ 9%/năm 

 



Điều kiện chung:  

❖ Thời hạn của chương trình: Từ 15/03/23 tới 15/09/23 và có thể kết thúc trước thời hạn nếu sử dụng 

hết nguồn vốn 

❖ Khách hàng hiện hữu: Dư nợ tại ngày 23/02/2023 của KH được gọi là Định mức (nếu tại ngày này 

KH không có dư nợ thì Định Mức = 0, áp dụng như khách hàng mở mới) 

❖ Không áp dụng chương trình cho khách hàng vay ký quỹ theo các trường hợp thỏa thuận riêng biệt. 

❖ Trong thời gian tham gia ưu đãi, Khách hàng có thể lựa chọn như sau: 

✓ Đăng ký mới: Hệ thống sẽ tính lãi suất theo gói từ ngày khách hàng đăng ký thành công.  

✓ Thay đổi gói: Hệ thống sẽ tính lại lãi suất theo Gói mới từ ngày thay đổi và thông tin đăng ký 

trước đó của khách hàng sẽ tính theo lãi suất hiện hành.  

✓ Hủy gói: toàn bộ lãi suất của Khách hàng đăng ký trước đó sẽ tính theo lãi suất hiện hành.  

✓ Ngày hiệu lực: các yêu cầu Đăng ký/Thay đổi/Hủy được thực hiện trong ngày. Sau 16H ngày làm 

việc, các yêu cầu sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.  

❖ Khách hàng gia hạn nợ trong kỳ nếu vẫn trong chương trình và thỏa mãn điều kiện tăng trưởng dư nợ, 

sẽ được áp dụng lãi suất ưu đãi theo Gói đã đăng ký đến hết ngày 15.9.2023. Từ ngày 16.9.2023, áp 

dụng chính sách lãi suất hiện hành trên các khoản dư nợ (ví dụ nợ phát sinh tăng mới ngày 20.8.2023 

thì lãi suất ưu đãi áp dụng trên khoản tăng này từ 20.8.23 đến 15.9.23, sau đó về mức lãi suất hiện 

hành). 

❖ Lãi suất thỏa mãn/ không thỏa mãn điều kiện sẽ được cài đặt và thu lãi vay ký quỹ tự động hàng ngày 

trên TK của KH. 

Hướng dẫn đăng ký:  

✓ Khách hàng đăng ký tham gia chương trình qua các kênh: 

▪ MG quản lý tài khoản 

▪ Qua quầy DVKH tại các CN/PGD  

▪ Gọi lên tổng đài chăm sóc khách hàng 1900545471 – nhánh 9 

▪ Gửi email tới chăm sóc khách hàng: cs@ssi.com.vn  

✓ MG/DVKH/CSKH tiếp nhận yêu cầu đăng ký/thay đổi gói/hủy gói của khách hàng  
✓ SSI sẽ gửi email xác nhận về việc đăng ký/thay đổi/hủy thành công qua email đăng ký GDTT của 

khách hàng với SSI trong vòng 03 ngày làm việc.  
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