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THỂ LỆ SẢN PHẨM 

“TIẾT KIỆM, TIỀN GỬI CÁ NHÂN” 

(Hiệu lực từ ngày 05/07/2019) 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG: Trong hệ thống Eximbank. 

II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM: 

1. Đối tượng tham gia: Khách hàng cá nhân thỏa điều kiện mở và sử dụng tiền gửi tiết 

kiệm, tiền gửi có kỳ hạn tại Eximbank theo quy định do Eximbank ban hành từng thời kỳ. 

2. Điều kiện tham gia:  

- Khách hàng đăng ký cả 3 dịch vụ sau: 

 Dịch vụ Internet Banking (gói truy vấn hoặc gói giao dịch), 

 Dịch vụ Mobile Banking (gói truy vấn hoặc gói giao dịch), 

 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 mở tiền gửi tiết kiệm, 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, 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. 

 Khách hàng được miễn phí sử dụng dịch vụ. 

3. Hình thức huy động: tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn. 

4. Loại tiền gửi: VNĐ, USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, SGD 

5. Kỳ hạn gửi, hình thức lãnh lãi: theo thông báo lãi suất của Eximbank trong từng thời 

kỳ. 

6. Số dư tối thiểu:                                                                 Đơn vị tính: nguyên tệ 

Loại tiền 
Tiền gửi 

thanh toán 

Tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn 

Tại quầy Online 

VNĐ 50.000 100.000 2.000.000 

USD, AUD, CAD, CHF, EUR, 

GBP, SGD 10 50  

JPY 1.500 5.000  

7. Lãi suất: do Eximbank công bố từng thời kỳ.  

8. Quy định về việc gửi tiền: 
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- Khách hàng không được nộp thêm tiền vào tài khoản đã mở. 

- Đối với tiền gửi có kỳ hạn: Khách hàng thực hiện gửi rút thông qua tài khoản thanh 

toán của chính khách hàng. 

9. Quy định về việc rút vốn, lãi: 

- 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 tất toán trước hạn, hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số 

ngày thực gửi. 

- Đối với các hình thức lãnh lãi trước, lãnh 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 các hình thức lãnh lãi định kỳ:  

 Tiền gửi có kỳ hạn: Khách hàng đăng ký tài khoản thanh toán không kỳ hạn, để 

nhận lãi định kỳ. 

 Tiền gửi tiết kiệm: Khách hàng được (nhưng không bắt buộc) đăng ký tài 

khoản thanh toán của chính khách hàng để nhận tiền lãi, phù hợp với quy 

định về tiền gửi tiết kiệm. 

- Đối với tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng cá nhân nước ngoài: khách hàng 

đăng ký tài khoản thanh toán của chính khách hàng để nhận vốn gốc và lãi (nếu 

có) vào ngày đến hạn. 

10. Quy định về việc thanh toán khi đến hạn: 

- Khi đến hạn thanh toán tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nếu người gửi tiền 

không đến lãnh và không có yêu cầu gì khác thì Eximbank kéo dài thêm một kỳ hạn 

mới, với lãi suất đầu ngày đến hạn.  

- Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank không huy động loại kỳ hạn đó nữa thì tài 

khoản của khách hàng sẽ được chuyển qua loại kỳ hạn ngắn hơn liền kề, đồng thời áp 

dụng mức lãi suất hiện hành của Eximbank, với lãi suất đầu ngày đến hạn. 

- Đối với tài khoản lãnh lãi trả trước: tài khoản không tự động tái tục và không trả lãi 

từ ngày đến hạn đến ngày tất toán.  

- Đối với tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn 13 tháng: vào ngày đến hạn nếu khách hàng 

không có yêu cầu khác, Eximbank tự động nhập lãi vào vốn gốc và chuyển sang 

sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường kỳ hạn 12 tháng, cùng hình thức lãnh lãi, áp 

dụng lãi suất tương ứng với lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại ngày đến hạn. 

11. Quy định khác: Thực hiện theo Quy định tiền gửi tiết kiệm, Quy định tiền gửi có kỳ 

hạn, Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán hiện hành và các quy định khác của 

Eximbank. 
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12. Thông báo này áp dụng đối với các tài khoản tái tục và mở mới kể từ ngày 

05/07/2019 (Riêng tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn 13 tháng, áp dụng với tất cả tài 

khoản hiện hữu và mở mới) và thay thế thông báo 94/2019/EIB/TB-TGĐ hiệu lực từ 

ngày 08/01/2019. 

 

    


