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SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG (áp dụng từ …………..) 

DIỄN GIẢI 

HẠN MỨC 

 TÍN DỤNG  

(TRIỆU ĐỒNG) 

THỜI HẠN THẺ  

(THÁNG) 
LÃI SUẤT  

Tối 

thiểu 
Tối đa 

Tối 

thiểu 
Tối đa 

THẺ TÍN DỤNG 

MUA SẮM  

(Phát hành 

nhanh) 

THẺ TÍN DỤNG 

THẺ TÍN DỤNG 

TIỀN MẶT LINH 

HOẠT 

THẺ TÍN DỤNG 

BÁCH HÓA 

XANH 

Sản phẩm 

thẻ tín dụng 
5 60 12 36 49%/năm 

29% hoặc 38% 

hoặc 49%/năm 
45%/năm 45%/năm 

(*) Lãi suất trên thẻ cụ thể đối với từng khách hàng sẽ phụ thuộc vào loại thẻ do Home Credit cấp cho khách hàng. 

Tiền lãi thẻ tín dụng được tính theo công thức sau: 

Số tiền lãi ngày = 
Giá trị giao dịch x lãi suất tính lãi

365
 

Số tiền lãi tại mỗi kỳ sao kê thẻ (=) Tổng số tiền lãi của tất cả các giao dịch rút tiền mặt + Tổng số tiền lãi của tất cả 

các giao dịch không phải giao dịch rút tiền mặt, tính từ ngày thực hiện giao dịch có liên quan đến ngày sao kê. 

Trong đó:  

a) Giá trị giao dịch là giá trị giao dịch thực tế mà khách hàng thực hiện qua thẻ cho từng giao dịch cụ thể 

b) Lãi suất tính lãi là mức lãi suất thẻ/năm được quy định tại bảng trên đây, tính trên cơ sở một năm có 365 ngày.  

Số ngày tính lãi được miễn (nếu có) đối với từng giao dịch thẻ sẽ được thực hiện theo quy định tại Các điều khoản và 

điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Home Credit. 

Mọi thông tin chi tiết vui long liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900633999 (hoạt động 24 giờ/ ngày) 

 


