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HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN 

(Dành cho khách hàng cá nhân) 

Số:………………………………. 

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành; 

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên, 

Hôm nay, ngày…… tháng……năm..…. tại trụ sở của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam 

CN/PGD………………………………………….., chúng tôi gồm có: 

BÊN GỬI TIỀN  

 .........................................................................................................................................................................   

(Sau đây gọi là Khách hàng) 

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................  

Số thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: ..................................................................................................  

Ngày cấp:………………………….Nơi cấp: ..................................................................................................  

Quốc tịch: .........................................................................................................................................................  

Khách hàng:         Người Việt Nam            Người nước ngoài         

Đối tượng:            Cư trú                             Không cư trú         

Thời hạn cư trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài):  ..  .........................................................................  

Điện thoại: .............................................................................  Fax:  ................................................................  

Thông tin người giám hộ/người đại diện theo pháp luật: 

Họ tên: .............................................................................................................................................................  

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................  

Số thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: ..................................................................................................  

Ngày cấp:………………………….Nơi cấp: ..................................................................................................  

Quốc tịch: .........................................................................................................................................................  

Khách hàng:         Người Việt Nam            Người nước ngoài         

Đối tượng:            Cư trú                         Không cư trú         

Thời hạn cư trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài):  ..  .........................................................................  

Điện thoại: .............................................................................  Fax:  ................................................................  

 

BÊN NHẬN GỬI TIỀN  

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CN/PGD:  ...................................................  

(Sau đây gọi là Eximbank) 

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------- 

 

HỢP ĐỒNG MẪU 

 



HĐTGCKH CN/HL 07.19 

 
2 

Điện thoại: ..................................................... Fax:  .........................................................................................  

Người đại diện: .............................................. Chức vụ:  ..................................................................................  

Theo giấy ủy quyền số: ....................................................................................................................................   

 

Hai bên đồng ý thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với các điều khoản như sau: 

 

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

Trong Hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.1. “Tiền gửi có kỳ hạn” là khoản tiền của khách hàng gửi tại Eximbank trong một thời hạn nhất 

định theo thỏa thuận giữa khách hàng và Eximbank với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, 

lãi cho khách hàng. 

1.2. "Hợp đồng" được hiểu là Hợp đồng này, các sửa đổi, bổ sung hoặc Phụ lục đính kèm hợp đồng này. 

1.3.  "Số tiền gửi" được hiểu là khoản tiền gốc mà Khách hàng gửi cho Eximbank (vốn gốc). 

1.4.  "Lãi suất tiền gửi" được hiểu là mức lãi suất mà Eximbank phải trả cho Khách hàng trong thời gian 

nhận tiền gửi. 

1.5.  "Kỳ hạn gửi" được hiểu là khoảng thời gian thỏa thuận trong hợp đồng tính từ khi Khách hàng giao 

số tiền gửi cho Eximbank đến khi đáo hạn. 

1.6. "Tiền lãi" được hiểu là khoản tiền mà Eximbank phải trả cho Khách hàng trên cơ sở số tiền gửi, lãi 

suất tiền gửi và thời gian gửi tiền. 

1.7.  “Tài khoản thanh toán” là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại Eximbank để sử 

dụng các dịch vụ thanh toán do Eximbank cung ứng. Số dư trên tài khoản thanh toán được hưởng lãi 

theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. Mức lãi suất do Eximbank ấn định và niêm yết công khai theo quy 

định của pháp luật. 

1.8. “Internet Banking”: dịch vụ ngân hàng qua internet. 

1.9. “Mobile Banking”: dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động. 

 

ĐIỀU 2 : NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

Bằng hợp đồng này, Khách hàng đồng ý gửi số tiền ghi tại Điều 3.1 của hợp đồng cho Eximbank và 

Eximbank phải trả tiền gốc và lãi cho Khách hàng theo quy định của Hợp đồng này. 

 

ĐIỀU 3: SỐ TIỀN, THỜI HẠN, LÃI SUẤT, PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI 

3.1. Số tiền gửi:   .............................................................................................................................................  

(Bằng chữ  ................................................................................................................................................ ) 

3.2. Loại tiền gửi:   ..........................................................................................................................................  

3.3. Kỳ hạn gửi:  .............................................................................................................................................   

3.4. Ngày hiệu lực:  .........................................................................................................................................  

3.5. Ngày đáo hạn:  .........................................................................................................................................  

3.6. Sản phẩm, chương trình khuyến mãi:  .....................................................................................................  

3.7. Quy định rút trước hạn:  ..........................................................................................................................  

3.8. Lãi suất tiền gửi:   ..................................................................................................................................  

(Bằng chữ: ............................................................................................................................................. ) 
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- Lãi suất này được tính trên cơ sở 365 ngày và cố định trong suốt thời hạn gửi tiền.  

3.9. Phương thức trả lãi: .................................................................................................................................  

 

ĐIỀU 4 : PHƯƠNG THỨC GỬI TIỀN 

Vào ngày gửi tiền, khách hàng đề nghị Eximbank trích tiền để mở tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản thanh toán 

có thông tin như sau:: 

-      Tên chủ tài khoản:   ..................................................................................................................................  

-      Số tài khoản:   ...........................................................................................................................................  

-      Mở tại Eximbank Chi nhánh/Phòng giao dịch:  .......................................................................................  

-      Loại tiền:   .................................................................................................................................................  

(Loại tiền của tài khoản thanh toán phải tương ứng với loại tiền của tiền gửi có kỳ hạn.) 

ĐIỀU 5: THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI 

5.1 Khi đến ngày trả lãi, Eximbank thanh toán tiền lãi cho Khách hàng bằng cách: 

Tự động nhập vào vốn gốc   

Chuyển vào tài khoản thanh toán số:  .......................................................   của Khách hàng mở tại 

Eximbank ...................................  

(Đối với tiền gửi có kỳ hạn hình thức lãnh lãi hàng định kỳ, khách hàng phải đăng ký tài khoản thanh 

toán để nhận lãi.) 

5.2 Khi đến ngày đáo hạn, Eximbank thanh toán toàn bộ vốn gốc của hợp đồng này cho Khách hàng 

bằng cách: 

 Chuyển vào tài khoản thanh toán số:  ...........................................................   của Khách hàng mở tại 

Eximbank: ............................................   ............................................................  

Tự động tái tục với kỳ hạn bằng kỳ hạn gửi ban đầu. 

ĐIỀU 6: TÁI TỤC 

6.1 Trường hợp đến ngày đến hạn (kể cả ngày đáo hạn rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Eximbank không 

làm việc) mà Khách hàng không có thông báo gì khác, số tiền vốn gốc của Khách hàng sẽ được 

Eximbank tự động tái tục thêm một kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn gửi ban đầu và hưởng lãi suất theo 

mức lãi suất quy định tại thời điểm đến hạn, theo quy định của từng loại sản phẩm khách hàng tham 

gia. 

6.2 Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank không huy động loại kỳ hạn như ban đầu, toàn bộ số tiền 

trên Hợp đồng sẽ được chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn liền kề và được hưởng lãi theo lãi suất theo 

mức lãi suất quy định của kỳ hạn mới tại thời điểm đến hạn. 

 

ĐIỀU 7: RÚT VỐN TRƯỚC HẠN  

7.1 Tài khoản tham gia sản phẩm, chương trình khuyến mãi có quy định không cho phép rút vốn trước 

hạn, thì khách hàng không được phép rút vốn trước hạn. 

7.2 Khi Khách hàng có nhu cầu rút vốn trước hạn và thỏa điều kiện quy định của sản phẩm, chương 

trình khuyến mãi khách hàng tham gia về rút vốn trước hạn, Khách hàng thông báo cho Eximbank 

biết trước về yêu cầu rút vốn trước hạn.  

7.3 Đối với số tiền gửi rút trước hạn: Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất của 

Eximbank tại thời điểm rút trước hạn, đồng thời phải hoàn trả lại phần chênh lệch giữa tiền lãi đã 

nhận trước đó và tiền lãi không kỳ hạn (nếu có). 

7.4 Trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi và tiếp tục gửi phần tiền còn lại: khách hàng 
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phải tất toán khoản tiền gửi có kỳ hạn và mở mới tiền gửi có kỳ hạn cho phần gốc còn lại với ngày 

mở, kỳ hạn và lãi suất tính từ thời điểm mở tiền gửi có kỳ hạn. 

 

ĐIỀU 8:  PHONG TỎA, ĐÓNG, TẠM KHÓA TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

8.1 Trường hợp vào ngày thanh toán gốc và lãi, tài khoản thanh toán của khách hàng bị phong tỏa, tạm 

khóa nhưng vẫn có thể ghi có vào tài khoản thanh toán, thì Eximbank chuyển lãi vào tài khoản thanh toán 

cho khách hàng theo thông tin đăng ký ban đầu. 

8.2 Trường hợp vào ngày thanh toán gốc và lãi, tài khoản thanh toán của khách hàng bị đóng, dẫn đến 

không thể ghi có tiền gốc/lãi phát sinh từ tiền gửi có kỳ hạn, Eximbank treo khoản tiền gốc/lãi của khách 

hàng trong tài khoản nội bộ của Eximbank và khách hàng đến Eximbank để làm thủ tục nhận tiền gốc/lãi 

vào tài khoản thanh toán khác của chính khách hàng, cùng loại tiền với loại tiền gửi của Hợp đồng. 

8.3 Eximbank không chịu trách nhiệm về việc khách hàng bị thiệt hại tiền lãi do đến ngân hàng chậm trễ. 

 

ĐIỀU 9: BIỆN PHÁP TRA CỨU TÀI KHOẢN 

Khách hàng tra cứu thông tin tài khoản thông qua: điểm giao dịch Eximbank, tin nhắn qua điện thoại, 

Internet Banking, Mobile Banking (trường hợp Khách hàng có đăng ký dịch vụ Internet Banking, Mobile 

Banking với Eximbank). 

 

ĐIỀU 10: XỬ LÝ RỦI RO 

10.1 Trong trường hợp Khách hàng mất Hợp đồng hoặc Hợp đồng bị nhàu nát, rách thì phải làm đơn báo 

mất, hư hỏng, thông báo ngay cho Eximbank (nơi phát hành Hợp đồng) để làm cơ sở theo dõi và thanh 

toán. Sau thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày báo mất, nếu Hợp đồng chưa bị kẻ gian lợi dụng và không 

có tranh chấp thì Eximbank (nơi phát hành Hợp đồng) sẽ giải quyết theo yêu cầu của khách hàng. Đối với 

yêu cầu cấp lại Hợp đồng, Eximbank cấp bản sao y Hợp đồng trên cơ sở bản gốc lưu giữ tại Eximbank. 

10.2 Eximbank không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra do Hợp đồng bị mất.  

 

 ĐIỀU 11 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 

11.1.Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng  

a. Quyền của Khách hàng: 

- Được yêu cầu Eximbank thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản lãi, gốc đến hạn theo quy 

định tại hợp đồng này. 

- Được sử dụng tiền gửi có kỳ hạn làm tài sản đảm bảo để vay vốn hoặc bảo lãnh tại các Tổ chức tín 

dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

- Được yêu cầu Eximbank cung cấp thông tin liên quan đến khoản tiền gửi của Hợp đồng này. 

- Các quyền khác theo quy định tại hợp đồng này  

b. Nghĩa vụ của Khách hàng 

- Chuyển tiền cho Eximbank đầy đủ và theo đúng thời gian đã thoả thuận tại hợp đồng này. 

- Tuân thủ các quy định của Eximbank về việc mở và sử dụng tiền gửi có kỳ hạn. 

- Các nghĩa vụ khác theo quy định tại hợp đồng này. 

11.2.Quyền và nghĩa vụ của Eximbank 

a. Quyền của Eximbank: 

- Được yêu cầu Khách hàng chuyển tiền theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng. 
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- Các quyền khác theo quy định tại hợp đồng này.  

b. Nghĩa vụ của Eximbank: 

- Mở, quản lý tài khoản cho Khách hàng và thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền gửi (cả gốc, lãi 

phát sinh) theo quy định tại Hợp đồng này. 

- Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến khoản tiền gửi theo yêu cầu của Khách 

hàng. 

- Bảo mật thông tin tài khoản tiền gửi của Khách hàng theo các quy định của pháp luật. 

- Các nghĩa vụ khác theo quy định tại hợp đồng này. 

ĐIỀU 12 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

12.1.Hai bên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã quy định trong hợp đồng này. Trong 

trường hợp cần thay đổi phải có thỏa thuận và đồng ý bằng văn bản của cả hai bên. 

12.2.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Eximbank mở tiền gửi có kỳ hạn và nhận đầy đủ số tiền theo 

hợp đồng này từ khách hàng; và tự động chấm dứt sau khi Eximbank chuyển trả đầy đủ số tiền vốn 

gốc và lãi của hợp đồng này cho Khách hàng. 

12.3.Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nều có gì vướng mắc phát sinh, hai bên cùng nhau thương 

lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Việc thỏa thuận phải được thể hiện 

bằng văn bản do đại diện các bên có thẩm quyền ký mới có giá trị. Trong trường hợp không tự giải 

quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện và yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản . 

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN EXIMBANK 

       (Ký và ghi rõ họ tên)     (Ký tên & đóng dấu) 

 

 

 

 


