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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“MÙA VÀNG GỬI TIỀN, NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG” 

 

1. Thời gian khuyến mại: từ 20/04/2017 đến hết ngày 17/07/2017 

2. 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, 12 tháng. 

3. Phạm vi khuyến mại: các Chi nhánh, Phòng giao dịch của Eximbank trên toàn quốc và trên 

Internet Banking, Mobile Banking. 

4. Hình thức khuyến mại:  

- Tặng lãi suất thưởng:  

 Dành cho khách hàng gửi tiền VNĐ tại quầy giao dịch, hoặc gửi tiền VNĐ trên 

Internet Banking, Mobile Banking 

 Triển khai từ 20/04/2017 đến hết ngày 17/07/2017 

- Tặng thêm quà tặng nồi lẩu điện Sunhouse cao cấp, có logo Eximbank:  

 Dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ tại quầy giao dịch đối với kỳ hạn 6, 12 

tháng (đảm bảo đúng quy định trần của Ngân hàng nhà nước) 

 Triển khai từ 20/04/2017 đến hết ngày 17/07/2017 hoặc đến khi hết quà tặng tại điểm 

giao dịch, tùy thời điểm nào đến trước. 

5. Đối tượng được khuyến mại: Khách hàng cá nhân thỏa mãn điều kiện chương trình.  

6. Nội dung chi tiết của chương trình: 

- 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. Đối với khách hàng gửi tiền trên Internet 

Banking, Mobile Banking, tất cả các kỳ hạn, khách hàng được cộng thêm lãi suất 

0,2%/năm so với lãi suất của chương trình tại quầy. 

(Lãi suất trên Internet Banking, Mobile Banking sau khi cộng tối đa bằng mức lãi suất 

theo quy định trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước) 

- Đối với khách hàng gửi tiền tại quầy, mở mới tài khoản tham gia chương trình, với kỳ hạn 

6 tháng, 12 tháng, khách hàng được tặng thêm quà tặng như sau: 

 Cứ mỗi 500 triệu đồng tiền gửi trên mỗi tài khoản, khách hàng được nhận ngay 01 

nồi lẩu điện cao cấp. 
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 Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 quà tặng nồi lẩu điện. Khách hàng nhận quà tặng 

bằng hiện vật, không quy đổi thành tiền. 

 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: được rút vốn trước hạn, hưởng lãi suất không 

kỳ hạn đối với phần rút trước hạn. Phần vốn giữ đúng hạn được hưởng lãi suất chương trình 

tại thời điểm mở tài khoản. 

- Khi rút vốn trước hạn, khách hàng hoàn trả lại tiền tương ứng giá trị quà tặng đã nhận 

(330.000 đồng/nồi lẩu điện). 

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

 Nếu Chương trình khuyến mãi “Mùa vàng gửi tiền, Nhận ngàn quà tặng” còn triển 

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

của Chương trình “Mùa vàng gửi tiền, Nhận ngàn quà tặng” (không áp dụng tặng quà 

cho tài khoản tự động tái tục). 

 Nếu Chương trình khuyến mãi “Mùa vàng gửi tiền, Nhận ngàn quà tặng” 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. 


