
 
 
 

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ THU PHÍ QUẢN LÝ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN 

APP TIẾT KIỆM VẠN NĂNG SAVY BY TPBANK 

 

Từ ngày 26/01/2021, tuân thủ với chính sách sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn của Ngân hàng TMCP 

TPBank, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Savy xin thông báo tới Quý 

khách hàng cập nhật Quy định về phí quản lý tiền gửi có kỳ hạn như sau: 

 

1.       Công thức tính phí: 

Phí quản lý tiền gửi có kỳ hạn = 1.1% Giá trị giao dịch tất toán + 2,200VNĐ (đã bao gồm VAT) 

  

2.       Quy định thu Phí quản lý tiền gửi có kỳ hạn: 

2.1. Trường hợp áp dụng 

  Áp dụng với sản phẩm Tiết kiệm gửi góp 

Savy  

Áp dụng với sản phẩm Tiết kiệm kỳ hạn 

Super Savy 

Tóm tắt Đối với Sản phẩm Gửi góp Savy: Tính từ 

thời điểm tất toán trước hạn gần nhất, trong 

vòng 7 ngày:  

Miễn phí quản lý tiền gửi khi: 

 hoặc KH có số gói tiết kiệm tất toán 

trước hạn <=3 gói;  

 hoặc KH có Tổng giá trị tất toán trước 

hạn <= 500,000,000 VNĐ 

Thu phí quản lý tiền gửi khi: 

 hoặc KH có số gói tiết kiệm tất toán 

trước hạn > 3 gói;  

 hoặc Tổng giá trị tất toán trước hạn vượt 

500,000,000 VNĐ: 

Thu phí quản lý tiền gửi 1.1% + 2,200 

VND 

Đối với Sản phẩm Super Savy: Tính từ thời 

điểm tạo gói tiết kiệm Super Savy tới thời 

điểm tất toán trước hạn: 

 

 Trong vòng 7 ngày: thu phí quản lý tiền 

gửi 1.1% + 2,200 VND 

 Từ ngày 8 trở đi: miễn phí quản lý tiền 

gửi 

 



 
 
Quy 

định áp 

dụng 

-     Trong vòng 7 ngày tính đến ngày KH thực 

hiện tất toán trước hạn, nếu tổng số gói tất 

toán của KH vượt quá 3 gói hoặc tổng số 

tiền thực hiện tất toán trước hạn vượt quá 

500,000,000 VNĐ, Savy sẽ áp dụng thu phí 

quản lý tiền gửi có kỳ hạn. 

 

 Cụ thể:  

 Thời điểm tất toán : T 

 Số tiền tất toán lần đầu tiên trong khoảng 

thời gian từ T-7 đến T là: X0 

 Số tiền tất toán tại thời điểm T: Xn 

(n>=0) 

 Số tiền các lần tất toán 7 ngày trước thời 

điểm T: Xn-1 , Xn-2 , Xn-3 , v.v... 

  

Nếu Xn + Xn-1 + Xn-2 + … + X0 > 500 triệu 

VND hoặc n>3 thì khoản tất toán Xn sẽ bị 

tính phí theo công thức sau: 

 

Phí quản lý tiền gửi có kỳ hạn = 1.1% * 

Xn + 2,200VND (bao gồm VAT) 

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày tạo gói tiết 

kiệm kỳ hạn Super Savy, nếu KH thực hiện 

tất toán, Savy sẽ áp dụng thu phí quản lý 

tiền gửi có kỳ hạn.  

 

Cụ thể:  

 Thời điểm đáo hạn là T0 

 Thời điểm tất toán là T1 

 Thời điểm gửi tiền lần cuối: T2 

 T1 - T2 =< 7 ngày và T1 < T0 

 Số tiền tất toán tại thời điểm T2: Y 

 

 Phí quản lý tiền gửi có kỳ hạn = 1.1% 

* Y + 2,200VND (bao gồm VAT) 

Ví dụ Bạn có 4 gói tiết kiệm: 

 Gói 1: 100,000,000 – tất toán ngày 25/5 

 Gói 2: 250,000,000 – tất toán ngày 28/5 

 Gói 3: 150,000,000 – tất toán ngày 29/5  

 Gói 4: 10,000,000 – tất toán ngày 1/6 

 

Tính từ thời điểm 1/6 trở về trước, trong 

vòng 7 ngày bạn đã có 3 lần tất toán trước 

hạn (Gói 1,2,3) với tổng giá trị là 500 triệu 

Ngày 1/6, bạn tạo gói tiết kiệm kỳ hạn trị 

giá 20,000,000 VND 

Kể từ 1/6 đến ngày 8/6, nếu bạn tất gói tiết 

kiệm trên, Phí quản lý tiền gửi có kỳ hạn 

được áp dụng: 

 

Tổng phí = 20,000,000 x 1.1% + 2,200 = 

222,200 VNĐ. (đã bao gồm VAT) 



 
 

VNĐ. Như vậy, khi bạn thực hiện tất toán 

Gói 4 với giá trị là 10 triệu, tổng tiền tất toán 

trước hạn trong vòng 7 ngày đã vượt qua 

mốc 500 triệu VNĐ. Phí quản lý tiền gửi có 

kỳ hạn sẽ được áp dụng cho Gói 4, cụ thể:  

 

Tổng phí = 10,000,000 x 1.1% + 2,200 = 

112,200 VNĐ (bao gồm VAT) 

Nếu bạn thực hiện tất toán gói tiết kiệm này 

sau ngày 8/6 – tức đã vượt qua mốc 7 ngày, 

bạn sẽ không phải trả Phí quản lý tiền gửi 

có kỳ hạn. 

  

Trong trường hợp Quý khách tất toán trước hạn nhưng không nằm trong 2 trường hợp trên, Savy 

sẽ không thu phí này và số tiền tất toán vẫn được nhận lãi tiền gửi không kỳ hạn theo quy định 

chung của Ngân hàng. 

  

 

2.2. Thời gian áp dụng phí: 

Việc thu Phí quản lý tiền gửi có kỳ hạn sẽ được bắt đầu từ 00h00 ngày 26 tháng 01 năm 2021.  

  

2.3. Thu Phí quản lý tiền gửi có kỳ hạn sẽ được áp dụng với tất cả các gói tiết kiệm được khởi tạo 

từ 00h00 ngày 26/01/2021 trở đi, bao gồm sản phẩm Tiết kiệm gửi góp Savy và Tiết kiệm kỳ hạn 

Super Savy.  

 

Quý khách vui lòng cập nhật các thông tin về sản phẩm App Tiết kiệm Vạn Năng Savy by TPBank 

ở website: https://savy.tpb.vn | https://tpb.com.vn hoặc liên hệ với tổng đài Ngân hàng TMCP Tiên 

Phong 24/7: 1900 58 58 85 để được hỗ trợ. 

  

Xin trân trọng cám ơn Quý khách hàng! 

 

https://savy.tpb.vn/
https://tpb.com.vn/

