
STT Câu hỏi thường gặp Giải đáp

1 Điều kiện để Khách hàng đăng ký Sản phẩm T5 là gì?

- Khách hàng có Tài khoản giao dịch ký quỹ

- Tại thời điểm đăng ký T5, trên tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng không 

có dư nợ cũ

2 Khách hàng đăng ký Sản phẩm T5 như thế nào?

- Khách hàng ký Mẫu đăng ký Sản phẩm T5 (Mẫu biểu tại website 

https://www.vpbanks.com.vn/post/tb_ra_mat_sp_margin_t5)

- Và liên hệ nhân viên TVĐT&MGCK để được hỗ trợ

3 Sản phẩm margin T5 có ưu điểm gì so với Sản phẩm margin hiện tại? - Lãi suất ưu đãi áp dụng cho 05 ngày làm việc (kể từ ngày giải ngân)

4
Khi đăng ký Sản phẩm T5, ngoài sự thay đổi về lãi suất thì còn sự 

thay đổi nào khác về chính sách không?

- Phí giao dịch (Áp dụng trên cả Tài khoản Thường và Tài khoản Ký quỹ) theo 

thông báo của VPBankS từng thời kỳ trên website

5
Khi dùng Sản phẩm T5, KH có được gia hạn khoản vay như Sản 

phẩm margin thông thường hiện tại?
- Có. Được phép gia hạn khoản vay theo quy định sản phẩm margin thông thường

6 Thời điểm Sản phẩm T5 có hiệu lực kể từ khi đăng ký thành công?
- Trước 15h30 : Hiệu lực tại ngày đăng ký

- Sau 15h30 : Hiệu lực sau 01 ngày làm việc

7
Khách hàng có thể sử dụng cùng lúc 2 chính sách ưu đãi về lãi suất 

được không?
- Khách hàng không được áp dụng đồng thời 02 chính sách ưu đãi về lãi suất

8

Trước khi đăng ký T5, Khách hàng vẫn đang trong thời gian hưởng 

chính sách ưu đãi Phí giao dịch, sau khi đăng ký T5 có được tiếp 

tục hưởng Chính sách Ưu đãi Phí giao dịch không?

- Trong thời gian hiệu lực của Sản phẩm T5: Phí giao dịch theo các sản 

phẩm/chính sách khác của VPBankS áp dụng cho Khách hàng trước thời gian này 

sẽ tạm dừng để áp dụng theo chính sách Sản phẩm T5

9
Khi Khách hàng Hủy đăng ký Sản phẩm T5 mà tài khoản còn dư nợ 

thì phần dư nợ này sẽ áp dụng theo mức lãi suất nào?

- Sau khi Hủy sản phẩm T5, các khoản vay giao dịch ký quỹ của Khách hàng phát 

sinh trong thời gian hiệu lực của Sản phẩm T5 sẽ được áp dụng theo lãi suất của 

Sản phẩm T5 cho đến hết thời hạn khoản vay/ đến khi Khách hàng chủ động tất 

toán.

10
Sau khi Hủy sản phẩm T5/ Chương trình hết hạn, tài khoản của 

Khách hàng có trả về trạng thái trước khi đăng ký T5 không?

- Sau khi Hủy sản phẩm T5/ Chương trình hết hạn, tài khoản của Khách hàng sẽ áp 

dụng theo Hạng Khách hàng phổ thông (Hạng Silver) hoặc theo quy định của 

VPBankS từng thời kỳ

11
Sau 05 ngày, Khách hàng chưa thanh toán khoản vay thì lãi suất của 

05 ngày đầu có được áp theo lãi suất ưu đãi T5 không?

- Sau 05 ngày, Khách hàng chưa thanh toán khoản vay thì lãi suất của 05 ngày đầu 

được áp theo lãi suất ưu đãi T5. Từ sau ngày T5 trở đi, Khách hàng phải chịu mức 

lãi suất điều chỉnh được VPBankS công bố từng thời kỳ trên phần dư nợ còn lại;

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP SẢN PHẨM T5



12 Danh mục cho vay ký quỹ của Sản phẩm T5 như thế nào?
- Áp dụng theo Danh mục cho vay ký quỹ thông thường (Theo VPBankS ban hành 

từng thời kỳ)

13
Kể từ ngày Đăng ký Hủy Sản phẩm T5 của Khách hàng có hiệu lực, 

các món vay phát sinh sau thời điểm này sẽ áp dụng theo mức lãi 

suất nào?

- Khi Khách hàng không còn sử dụng Sản phẩm T5, các khoản vay giao dịch ký 

quỹ của Khách hàng phát sinh sau thời điểm kết thúc Sản phẩm T5 được áp dụng 

theo chính sách chung của dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán tại VPBankS. 

14

Khách hàng vay ký quỹ T5, số ngày tối thiểu được hưởng ưu đãi lãi 

suất là mấy ngày? - 07 ngày thường (bao gồm Thứ 7 và Chủ nhật)


