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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“TẾT SUM VẦY, XUÂN YÊU THƯƠNG” 

(Hiệu lực từ ngày 01/03/2019) 

1. Phạm vi khuyến mại: Tại quầy giao dịch của các Chi nhánh, Phòng giao dịch của 

Eximbank trên toàn quốc. 

2. Thời gian triển khai: từ ngày 02/01/2019 đến ngày 31/03/2019. 

3. Sản phẩm khuyến mại: Tiền gửi, tiết kiệm thường VNĐ, hình thức lãnh lãi cuối kỳ, 

lãnh lãi hàng tháng, kỳ hạn: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 tháng, mở tại quầy giao dịch. 

4. Hình thức khuyến mại:  

- Lãi suất cao theo công bố của chương trình 

- Quà tặng hiện vật có logo Eximbank: đối với kỳ hạn 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 tháng 

 Ấm đun nước thủy tinh hiệu Kuchenzimmer – thương hiệu Mỹ: kỳ hạn 6, 9, 12 

tháng. 

 Nồi lẩu điện hiệu Hadachi – thương hiệu Nhật: kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng. 

5. Đối tượng được khuyến mại:  

- Khách hàng cá nhân thỏa mãn điều kiện chương trình và có đăng ký dịch vụ “Thông 

báo biến động số dư tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn”. 

- Đối với dịch vụ “Thông báo biến động số dư tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn” của 

Eximbank, khách hàng chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất để sử dụng dịch vụ: 

 Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ trước khi tham gia chương trình khuyến mãi, 

khách hàng chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất với số tài khoản bất kỳ để sử dụng 

dịch vụ cho tất cả tài khoản. 

 Khách hàng đã đăng ký dịch vụ trước khi tham gia chương trình khuyến mãi, 

khách hàng được xem là đã đăng ký dịch vụ và được nhận tin nhắn thông báo 

cho tất cả tài khoản, kể cả các tài khoản mở trong tương lai. 

 Khách hàng mở tài khoản tại nhiều điểm giao dịch, chỉ cần đăng ký 1 lần duy 

nhất với 1 số tài khoản bất kỳ để sử dụng dịch vụ. 

6. Nội dung chi tiết của chương trình: 

6.1. Ưu đãi lãi suất: 

- Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được 

hưởng lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ.  

- Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay cầm cố sổ tiết kiệm, khách hàng được vay 

cầm cố với ưu đãi như sau: 
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 Thời điểm cho vay: trong khoản thời gian từ ngày mở đến ngày đáo hạn tài 

khoản tiền gửi, tiết kiệm của khách hàng. 

 Kỳ hạn cho vay: tối đa bằng ½ thời hạn trên tài khoản tiền gửi, tiết kiệm của 

khách hàng và đảm bảo như sau: 

 Không vượt quá 12 tháng, và  

 Không vượt quá thời gian còn lại của tài khoản tiền gửi, tiết kiệm. 

- Lãi suất cho vay cầm cố ưu đãi: 

 Kỳ hạn vay từ 1 tháng đến dưới 3 tháng: Lãi suất trên tài khoản tiền gửi, tiết 

kiệm của khách hàng + 2%/năm; 

 Kỳ hạn vay từ 3 tháng đến 12 tháng:          Lãi suất trên tài khoản tiền gửi, tiết 

kiệm của khách hàng + 1,5%/năm. 

- Mức lãi suất tiền gửi, tiết kiệm làm cơ sở tính lãi suất cho vay: 

 Đối với khách hàng gửi kỳ hạn ≥ 12 tháng: Nếu tại thời điểm vay, lãi suất 

chương trình khuyến mãi Gửi vốn mới, Tới nhận quà (tham chiếu kỳ hạn 

tương ứng với kỳ hạn gửi tiền của khách hàng) > lãi suất tài khoản tiền gửi, 

tiết kiệm của khách hàng: lãi suất tiền gửi, tiết kiệm áp dụng làm cơ sở 

tính lãi suất cho vay được điều chỉnh tăng theo lãi suất công bố hiện 

hành; 

 Trường hợp còn lại: căn cứ lãi suất tài khoản tiền gửi, tiết kiệm của khách 

hàng. 

6.2. Ưu đãi quà tặng: 

- Ưu đãi về quà tặng khi gửi tiền kỳ hạn 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 tháng: 

Kỳ hạn 6 tháng 9 tháng 12 tháng 15 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 

Mức gửi 400 triệu đồng 200 triệu 

đồng 

200 triệu đồng 

Quà 

tặng 

Ấm đun nước Kuchenzimmer 

thương hiệu Mỹ, có logo Eximbank 

Nồi lẩu điện đa năng Hadachi thương hiệu Nhật, 

có logo Eximbank 

Mỗi khách hàng nhận tối đa 01 ấm đun nước, 01 nồi lẩu điện. 

- Số tiền gửi để nhận quà tặng: được tính trên từng tài khoản, không cộng dồn số tiền gửi 

trên nhiều tài khoản để nhận quà tặng.  

7. Lãi suất tiền gửi tham gia chương trình: do Eximbank công bố từng thời kỳ. 

8. Quy định về rút vốn: 

- Khách hàng gửi tiền tham gia chương trình khuyến mãi kỳ hạn 1, 2, 3 tháng: được tất 

toán trước hạn. 

- Khách hàng gửi tiền tham gia chương trình khuyến mãi kỳ hạn 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 

tháng: không được tất toán trước hạn dưới 90 ngày. 

- Khách hàng gửi tiền tham gia chương trình khuyến mãi kỳ hạn 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 

tháng tất toán trước hạn từ 90 ngày trở đi: 
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 Khi có nhu cầu rút vốn trước hạn, khách hàng thực hiện tất toán tài khoản, không 

áp dụng rút từng phần. Trường hợp khách hàng muốn rút một phần tiền vốn gốc 

và tiếp tục muốn gửi phần còn lại, khách hàng cần mở tài khoản mới cho phần 

gốc còn lại với ngày mở, kỳ hạn và lãi suất tính từ thời điểm mở tài khoản mới. 

 Khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định hiện hành và hoàn trả 

chênh lệch số tiền lãi đã nhận (đối với hình thức lãnh lãi hàng tháng), và 

 Khách hàng không phải hoàn trả giá trị quà tặng đã nhận. 

- Vào ngày đến hạn, khách hàng không đến Eximbank lãnh và không có yêu cầu khác: 

 Nếu Chương trình khuyến mãi “Tết sum vầy, Xuân yêu thương” còn triển khai: 

Eximbank nhập lãi vào vốn và tự động tái tục thêm 1 kỳ hạn mới, với lãi suất của 

Chương trình “Tết sum vầy, Xuân yêu thương” tại thời điểm tái tục (không áp 

dụng tặng quà cho tài khoản tự động tái tục). 

 Nếu Chương trình khuyến mãi “Tết sum vầy, Xuân yêu thương” không còn triển 

khai: Eximbank nhập lãi vào vốn và chuyển sang tiền gửi, tiết kiệm thường, cùng 

kỳ hạn, cùng hình thức lãnh lãi. 

- Các quy định khác theo quy định sản phẩm khách hàng tham gia. 

9. Quy định khác:  

- Ưu đãi lãi suất vay cầm cố tại Mục 6 áp dụng cho các tài khoản “Tết sum vầy, Xuân 

yêu thương” mở từ ngày 02/01/2019. 

- Thông báo này thay thế thông báo 148/2019/EIB/TB-TGĐ ngày 10/01/2019 về thể lệ 

chương trình khuyến mãi “Tết sum vầy, Xuân yêu thương” hiệu lực từ ngày 

01/02/2019. 


