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BIỂU LÃI SUẤT CƠ SỞ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

VAY VỐN TẠI SEABANK 

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố lãi suất cơ sở được sử dụng để xác định 

mức lãi suất cho vay áp dụng đối với Khách hàng cá nhân từ ngày 05/12/2022, cụ thể như sau: 

1. Đối với các khoản vay giải ngân và ký Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ từ ngày 

09/07/2020 áp dụng loại Lãi suất cơ sở mới: 

STT Loại lãi suất cơ sở Mức lãi suất cơ sở 

1 Lãi suất cơ sở 12%/năm 

2. Đối với các khoản vay giải ngân và ký Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ trước ngày 

09/07/2020, duy trì áp dụng theo các loại lãi suất cơ sở do SeABank ban hành từng thời 

kỳ, hiện là: 

STT Loại lãi suất cơ sở Mức lãi suất cơ sở 

1 Lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng VND    7.5 %/năm 

2 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm (VND) cao nhất   11.7%/năm 

3 
Lãi suất VND kỳ hạn 6 tháng của sản phẩm tiết kiệm 

lĩnh lãi cuối kỳ đối với Khách hàng cá nhân 
          6.8%/năm 

4 
Lãi suất VND kỳ hạn 12 tháng của sản phẩm tiết kiệm 

lĩnh lãi cuối kỳ đối với Khách hàng cá nhân 
7.3%/năm 

5 
Lãi suất VND kỳ hạn 13 tháng của sản phẩm tiết kiệm 

lĩnh lãi cuối kỳ đối với Khách hàng cá nhân 11.7%/năm 

6 
Lãi suất VND kỳ hạn 14 tháng của sản phẩm tiết kiệm 

lĩnh lãi cuối kỳ đối với Khách hàng cá nhân 11.7%/năm 

 

Loại Lãi suất cơ sở được áp dụng để xác định lãi suất cho vay đối với Khách hàng được xác định 

căn cứ trên Thỏa thuận cho vay (Hợp đồng tín dụng/Giấy nhận nợ/...) ký giữa Khách hàng và 

SeABank. 

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của SeABank hoặc liên lạc với Trung tâm 

Chăm sóc Khách hàng của SeABank 1900555587 để biết thêm chi tiết. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

  


