
Bảng lãi suất Có hiệu lực từ kể từ ngày 
The Interest rates are Effective from 

= (Số dư thực tế x Số ngày duy trì thực tế x Lãi suất tính lãi)/ 365
Interest Calculation = (Actual Balance x No. of days has Actual Balance x Interest Rate) /365

Tài khoản
Account

Tiền tệ
Currency 

(%) mỗi năm
(%) p.a.

AUD 0.00

EUR 0.00

JPY 0.00

SGD 0.00

USD 0.00

VND 0.00

Tài khoản đa năng
Super Account

VND 0.00

7 ngày
7 days

14 ngày
14  days

21 ngày
21 days

1 tháng
1 month

2 tháng
2 months

3 tháng
3 months

6 tháng
6 months

9 tháng
9 months

12 tháng
12 months

USD 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VND 20,000,000 0.00 0.00 0.00 2.00 2.10 2.20 6.00 6.00 6.50

7 ngày
7 days

14 ngày
14  days

21 ngày
21 days

1 tháng
1 month

2 tháng
2 months

3 tháng
3 months

6 tháng
6 months

9 tháng
9 months

12 tháng
12 months

USD 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VND 20,000,000 0.00 0.00 0.00 2.00 2.10 2.20 6.00 6.00 6.50

Tiền gửi có kỳ hạn
Regular Term Deposit

Chú ý/ Note:        Phân cách thập phân: "." (dấu chấm)
                           Phân cách theo hàng ngàn: "," (dấu phẩy)
                           Decimal seperator: "." (dot)
                           Thousands seperator: "," (comma)

• Nếu Quý khách rút tiền trước hạn, lãi suất áp dụng cho số tiền tính theo số ngày gửi tiền thực tế sẽ là lãi suất thấp nhất của tiền gửi không kì hạn của loại tiền tệ tương ứng vào cùng ngày rút tiền.
If you break your deposit with us before its maturity, we shall apply our lowest demand deposit interest rate applicable for the relevant currency on the withdrawal day on the actual tenor of your deposit.

Tiền gửi tiết kiệm
Saving Deposit

) Vui lòng gọi CitiPhone số (84 28) 3521 1111 để biết thêm chi tiết. 
    Please call CitiPhone at (84 28) 3521 1111  for more details.

• Khách hàng Citigold vui lòng liên hệ nhân viên ngân hàng để cập nhật lãi suất ưu đãi (nếu có). Tổng lãi suất tiền gửi (bao gồm lãi suất ưu đãi, nếu có) sẽ tuân theo các quy định của Ngân Hàng Nhà 
Nước Việt Nam tại từng thời điểm.
Citigold customers shall contact bank staff for preferential deposit rates (if applicable). The total offered interest rates (including preferential rates, where applicable), shall be, at  all times, complied with 
relevant regulations provided by the State Bank of Vietnam.

Tiền gửi
Deposit

Tiền tệ
Currency 

Hạn mức tối 
thiểu

Minimum 
deposit

(%) mỗi năm
(%) p.a.

Tiền gửi
Deposit

Tiền tệ
Currency 

Hạn mức tối 
thiểu

Minimum 
deposit

(%) mỗi năm
(%) p.a.

At UOB Vietnam’s sole discretion, fees and rates may be revised at any time, based on market or other prevailing conditions

Interest rate (%) p.a.

Tài khoản đa năng
Super Account

(%) mỗi năm
(%) p.a.

Tài khoản Tích Lũy
Accelerate Account

VND 3.30**

Lãi Thưởng = (Số dư trung bình tăng thêm* x Số ngày trong tháng x Lãi suất Thưởng)/ 365
(*) Số dư trung bình tăng thêm (A) = Trung bình số dư mỗi cuối ngày của tháng này (B) - Trung bình số dư mỗi cuối ngày của 
tháng trước (C). 
Trong đó: (A) tối đa 5 triệu đồng, nếu vượt quá thì tính là 5 triệu đồng, (C) tối thiểu 30 triệu đồng.
Bonus interest = (Incremental average balance* x No. of days per month x Bonus interest rate)/ 365 
(*) Incremental average balance (A) = Average of daily ending balance in current month (B) - Average of Daily ending balance in 
previous month (C).
In which: (A) capped at VND 5 million, if exceeds then (A)= VND 5 Million, (C) must be minimum VND 30 million
(**) Lãi suất sẽ được giới hạn tại 0,5%/năm trên số dư tài khoản tiền gửi không kỳ hạn theo Quyết định 575/QĐ-NHNN ngày 
31/3/2023.
(**) The interest rate earned will be capped at 0.5% p.a. of demand deposit balance in compliance to Decision 575/QĐ-NHNN 
dated 31/3/2023. 

Tài khoản
Account

Tiền tệ
Currency 

Loại lãi suất

Lãi suất Thưởng (nếu có) 
Bonus Interest Rate (if 

applicable)

Thông báo quan trọng

Important Notice

Công thức tính lãi

Lãi suất (%) mỗi năm

(Ngày/ tháng/ năm)

Với hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng 
bán lẻ cho Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp 0314922220) (“UOB Việt Nam”).
UOB Việt Nam là tổ chức phát hành của tất cả sản phẩm thuộc khối ngân hàng bán lẻ mang nhãn hiệu “Citi” tại Việt Nam, và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ 
Chí Minh chỉ đang cung cấp một số hỗ trợ nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến các sản phẩm đó.
Các nhãn hiệu “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thiết kế Vòng Cung cùng tất cả nhãn hiệu tương tự và những hình thức phái sinh từ chúng được UOB Việt Nam tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập 
đoàn Citigroup và các tổ chức có liên quan.

With effect from March 01st 2023, Citibank, N.A., - Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch has transferred ownership of its consumer banking business to United Overseas Bank (Vietnam) Limited 
(Registered number 0314922220) (“UOB Vietnam”).
UOB Vietnam is the issuer of “Citi” branded consumer banking products in Vietnam and Citibank, N.A., - Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch is providing certain transitional support in respect of 
those products.
The trademarks “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, the Arc design and all similar trademarks and derivations thereof are used temporarily under license by UOB Vietnam from Citigroup Inc. and related group 
entities.

28 Tháng Tư 2023

UOB Việt Nam có toàn quyền thay đổi phí và lãi suất bất kì thời điểm nào, tùy thuộc vào thị trường hoặc các điều kiện khác
April 28, 2023 (Month Day, Year)

Lãi suất
Interest Rates


