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THỂ LỆ SẢN PHẨM 

     “TIẾT KIỆM 50+” 

     (Hiệu lực từ 24/02/2017) 

1. Phạm vi áp dụng: tại các điểm giao dịch của Eximbank 

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân từ 50 tuổi trở lên 

3. Điều kiện tham gia sản phẩm: 

- Đồng tiền huy động  : đồng Việt Nam (VNĐ) 

- Loại hình, kỳ hạn  :  

 Tiền gửi, tiết kiệm thường, từ 6 tháng trở lên, lãnh lãi trước, hàng tháng, hàng 2 

tháng, hàng quý, hàng 6 tháng, hàng năm, cuối kỳ 

 Tiết kiệm Phúc Bảo An, 6 tháng, 12 tháng, lãnh lãi cuối kỳ. 

- Mức gửi   : tối thiểu 10.000.000 đồng 

- Độ tuổi khách hàng  :  

 Tiền gửi, tiết kiệm thường:  khách hàng gửi tiền từ 50 tuổi trở lên 

 Tiết kiệm Phúc Bảo An: khách hàng gửi tiền từ 50 tuổi đến đủ 75 tuổi 

4. Ưu đãi của sản phẩm: 

- Khách hàng cá nhân thỏa điều kiện tham gia sản phẩm “Tiết kiệm 50+”  được các ưu 

đãi sau: 

 Hoặc khách hàng được tặng thêm lãi suất thưởng 

 Hoặc khách hàng được tặng thêm bảo hiểm nhân thọ tử kỳ do Công ty TNHH Bảo 

hiểm Prevoir cung cấp, với số tiền bảo hiểm lên đến 800 triệu đồng (nếu gửi tiết 

kiệm Phúc Bảo An) 

 Ngoài ra, khách hàng được tặng thêm 01 bộ ấm trà Minh Long khi tổng số dư các 

tài khoản của sản phẩm “Tiết kiệm 50+” của khách hàng từ 5 tỷ đồng trở lên. 

- Chi tiết các ưu đãi như sau: 

 Trường hợp khách hàng gửi hình thức tiền gửi, tiết kiệm thường: 

 Khách hàng được thêm lãi suất thưởng ngay tại thời điểm gửi tiền, với lãi suất 

thưởng được cộng trực tiếp vào lãi suất gửi tiền của khách hàng, và được ghi trực 

tiếp vào tài khoản, hoặc thẻ tiết kiệm. 

 Lãi suất thưởng có thể được Eximbank thay đổi từng thời kỳ 

 Trường hợp khách hàng gửi hình thức Tiết kiệm Phúc Bảo An: 
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 Khách hàng được Eximbank mua tặng cho khách hàng bảo hiểm nhân thọ tử kỳ 

do Công ty TNHH Bảo hiểm Prevoir cung cấp, với số tiền bảo hiểm bằng 100% 

số tiền gửi tiết kiệm tại thời điểm khách hàng mở tài khoản, và tối đa 800 triệu 

đồng. 

 Đồng thời, khách hàng được hưởng lãi suất cao hơn 0,3%/năm so với lãi suất 

Tiết kiệm Phúc Bảo An, cùng kỳ hạn, hình thức lãnh lãi. 

Tiết kiệm 50+ Kỳ hạn 
Tặng thêm Lãi suất thưởng  

So với tiết kiệm Phúc Bảo An 

Tiết kiệm Phúc Bảo An 

Lãi cuối kỳ 

6 tháng +0,30% 

12 tháng +0,30% 

 Mức lãi suất khách hàng được nhận sau khi được cộng thêm lãi suất thưởng: 

bằng lãi suất tiết kiệm thường, cùng kỳ hạn, lãi cuối kỳ. 

 Các quy định về bảo hiểm như người được bảo hiểm, sự kiện bảo hiểm, phạm vi 

bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm, phí bảo hiểm, 

thủ tục tham gia bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm,…: theo quy định của 

sản phẩm Tiết kiệm Phúc Bảo An, do Eximbank quy định từng thời kỳ. 

 

 Ưu đãi tặng bộ ấm trà Minh Long 

 Ngoài các ưu đãi trên khách hàng đã nhận, khách hàng có tổng số dư các tài 

khoản tham gia sản phẩm “Tiết kiệm 50+” từ 5 tỷ đồng trở lên, được Eximbank 

tặng thêm bộ ấm trà Minh Long trị giá 1 triệu đồng. 

 Mỗi khách hàng nhận tối đa 01 quà tặng, bằng hiện vật. 

 Eximbank sẽ trao quà tặng cho khách hàng trong thời gian tối đa 30 ngày làm 

việc kể từ ngày khách hàng thỏa điều kiện nhận quà tặng và ký xác nhận trên 

Phiếu trao quà của Eximbank. 

 Trường hợp Eximbank không thể trao quà tặng bằng hiện vật, Eximbank sẽ quy 

đổi thành tiền và trao cho khách hàng 1 triệu đồng. 

5. Lãi suất: do Eximbank quy định từng thời kỳ 

6. Quy định về việc gửi tiền:  

 Đối với tiền gửi, tiết kiệm thường:  Khách hàng được nộp thêm tiền vào tài 

khoản “Tiết kiệm 50+” đã mở vào ngày mở và ngày đáo hạn. 

 Đối với Tiết kiệm Phúc Bảo An:   Khách hàng không được nộp thêm tiền vào 

tài khoản đã mở. 

7. Quy định về rút vốn trước hạn: 
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 Đối với tiền gửi, tiết kiệm thường: Khách hàng có nhu cầu rút vốn trước hạn, được 

rút vốn từng phần hoặc tất toán toàn bộ số dư tiền gửi. Phần rút ra hưởng lãi suất 

không kỳ hạn tại thời điểm rút, phần còn lại hưởng lãi suất trên tài khoản.  

Riêng đối với hình thức lãnh lãi trước, lãi định kỳ: Khi tất toán trước hạn, khách 

hàng hoàn trả phần chênh lệch tiền lãi đã lãnh và lãi rút trước hạn. 

 Đối với Tiết kiệm Phúc Bảo An: Khách hàng có nhu cầu rút vốn trước hạn, tất 

toán toàn bộ số dư tiền gửi trên thẻ tiết kiệm, không được rút từng phần; và không 

phải hoàn lại phí bảo hiểm do Eximbank đã đóng cho khách hàng. Phần vốn tất 

toán trước hạn được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút 

 Trường hợp khách hàng đã nhận bộ ấm trà: khi rút vốn trước hạn dưới 30 ngày, 

hoàn tiền 1.000.000 đồng cho giá trị quà tặng khách hàng đã nhận. 

8. Quy định về rút vốn đến hạn: 

- Trường hợp tại thời điểm đáo hạn, Eximbank còn triển khai sản phẩm “Tiết kiệm 50+:  

 Đối với tiền gửi, tiết kiệm thường: tiền lãi được nhập vào vốn gốc và được tái tục 

cho kỳ hạn tiếp theo, với lãi suất Tiết kiệm 50+ hình thức tiết kiệm thường vào 

đầu ngày đến hạn. 

 Đối với Tiết kiệm Phúc Bảo An: tiền lãi được nhập vào vốn gốc và được tái tục 

cho kỳ hạn tiếp theo, với lãi suất Tiết kiệm 50+ hình thức Tiết kiệm Phúc Bảo An 

vào đầu ngày đến hạn.  

Đồng thời quyền lợi bảo hiểm của người được bảo hiểm vẫn được tiếp tục kể từ 

ngày mở của kỳ hạn tiếp theo đến ngày khách hàng tất toán tài khoản, tối đa 10 

năm, hoặc đến khi người được bảo hiểm 76 tuổi, hoặc đến khi phát sinh sự kiện 

bảo hiểm (tùy thời điểm nào đến trước), theo quy định của sản phẩm Tiết kiệm 

Phúc Bảo An. 

- Trường hợp tại thời điểm đáo hạn, Eximbank không còn triển khai sản phẩm “Tiết 

kiệm 50+:  

 Đối với tiền gửi, tiết kiệm thường: số tiền gốc và lãi sẽ được chuyển qua sản phẩm 

tiền gửi, tiết kiệm thường cùng kỳ hạn và hình thức lãnh lãi tương ứng, với lãi suất 

tiết kiệm thường vào đầu ngày đến hạn. 

 Đối với tiết kiệm Phúc Bảo An: số tiền gốc và lãi sẽ được chuyển qua sản phẩm 

Tiết kiệm Phúc Bảo An cùng kỳ hạn và hình thức lãnh lãi tương ứng, với lãi suất 

Tiết kiệm Phúc Bảo An vào đầu ngày đến hạn, và khách hàng vẫn được hưởng các 

quyền lợi bảo hiểm của Tiết kiệm Phúc Bảo An. 

9. Quy định khác: theo quy định về tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm thường, tiết kiệm 

Phúc Bảo An của Eximbank quy định từng thời kỳ.    


