
 

 

HƯỚNG DẪN TÍNH LÃI ĐỐI VỚI TIẾT KIỆM GỬI GÓP SIÊU LINH HOẠT 

1. Công thức tính lãi: 

a. Lãi suất của từng lần gửi tiền (Ri) được xác định căn cứ vào ngày gửi tiền thực tế 

của khoản tiền gửi và theo Biểu lãi suất tiết kiệm gửi góp siêu linh hoạt do OceanBank 

ban hành trong từng thời kỳ theo nguyên tắc: số ngày gửi thực tế Ti của khoản tiền gửi 

Mi được quy đổi ra số tháng Qi ở mức nào thì Ri ở mức lãi suất tương ứng đó. 

b. Công thức xác định lãi như sau: 

- Tổng tiền lãi của TK tiết kiệm gửi góp siêu linh hoạt: 
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Trong đó 

L   : Tổng số tiền lãi của TK tiết kiệm gửi góp siêu linh hoạt mà Khách hàng được 

nhận đến ngày đáo hạn 

Li   : Lãi của lần gửi tiền thứ i 

n     : Số lần gửi tiền 

-   Lãi của lần gửi tiền thứ i được xác định như sau: 
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Trong đó: 

Li : Lãi của lần gửi tiền thứ i 

Mi : Số tiền gửi góp của lần thứ i  

Ti : Số ngày gửi thực tế của số tiền gốc Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ri : Lãi suất của lần gửi tiền thứ i 

- Số ngày gửi thực tế Ti của khoản tiền gửi Mi được quy đổi ra số tháng (Qi) 

tương ứng để xác định mức lãi suất Ri áp dụng cho khoản tiền gửi Mi. Cụ thể như 

sau: 











30

Ti
Qi  

 Áp dụng công thức trên với quy định 1 tháng = 30 ngày 

 Chỉ thực hiện lấy phần nguyên của phép tính. 

 Ri được xác định dựa vào Qi tương ứng. 

 Trường hợp Qi = 0 được hiểu là khoản tiền gửi của Khách hàng có số 

ngày gửi thực tế dưới 30 ngày, khi đó, khoản tiền gửi này sẽ được áp dụng 

mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm gửi. 

 


