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THỂ LỆ SẢN PHẨM  

“TIẾT KIỆM TÍCH LŨY TIỀN LƯƠNG” 

Hiệu lực từ ngày 04/09/2018 

 

“Tiết kiệm tích lũy tiền lương” là sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm áp dụng cho khách hàng 

cá nhân nhận lương qua tài khoản Eximbank, theo đó hàng tháng khách hàng gửi một 

khoản tiền từ nguồn tiền lương, để tích lũy nhằm đạt được một khoản tiền lớn trong 

tương lai. 

I. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG: 

Khách hàng cá nhân nhận lương qua tài khoản mở tại Eximbank và thỏa mãn điều kiện 

mở, sử dụng tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền gửi theo Quy chế Tiền gửi tiết kiệm, Quy 

chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi và các quy định khác do Eximbank ban hành từng 

thời kỳ. 

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

III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM: 

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

2. Loại tiền gửi: Việt Nam đồng (VNĐ). 

3. Kỳ hạn gửi: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. 

4. Định kỳ gửi: hàng tháng và thực hiện vào ngày gửi tiền khách hàng đăng ký. 

5. Số tiền tích lũy: 

5.1 Quy định số tiền gửi tối thiểu hàng tháng: 

Kỳ hạn gửi Số tiền gửi tối thiểu hàng tháng 

3 tháng 5 triệu đồng 

6 tháng 2 triệu đồng 

12 tháng 500.000 đồng 

5.2  Số tiền đăng ký gửi hàng tháng: là số tiền khách hàng đăng ký vào thời điểm mở 

tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” và không thấp hơn số tiền gửi tối thiểu 

hàng tháng do Eximbank quy định tại mục 5.1, và không thay đổi trong suốt kỳ hạn 

gửi. 

5.3  Số tiền thực hiện gửi hàng tháng: khách hàng được gửi tiền hàng tháng với số 

tiền bằng hoặc cao hơn số tiền đăng ký gửi hàng tháng. Không giới hạn số lần nộp 

thêm. 

5.4 Tổng số tiền gốc tích lũy được tính như sau: 
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Tổng số tiền gốc tích lũy = số tiền thực hiện gửi hàng tháng x (nhân) số tháng của kỳ 

hạn gửi. 

6. Lãi suất: khách hàng được hưởng lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn gửi, theo lãi suất 

sản phẩm “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” do Eximbank công bố từng thời kỳ.  

7. Hình thức nhận lãi:  

 Khách hàng được nhận lãi “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” vào cuối kỳ hạn gửi. 

 Lãi “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” bằng tổng tiền lãi của từng món tiền gửi. 

Trong đó: Tiền lãi của từng món gửi = số dư x  lãi suất x  số ngày gửi tương ứng số dư. 

8. Quy định về việc gửi tiền: 

8.1. Quy định hình thức gửi tiền: Khách hàng được gửi tiền vào tài khoản “Tiết kiệm 

tích lũy tiền lương” với các hình thức sau: 

 Chuyển tiền tự động từ tài khoản nhận lương của khách hàng tại Eximbank (tài 

khoản thanh toán không kỳ hạn) sang tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương”. 

Việc trích chuyển được thực hiện vào cuối ngày trích chuyển tự động khách hàng 

đã đăng ký, với điều kiện tài khoản nhận lương của khách hàng có đủ số dư. 

 Trường hợp vào cuối ngày chuyển tiền tự động, tài khoản nhận lương của khách 

hàng không đủ số dư để trích chuyển, khách hàng được gửi tiền trễ hạn theo quy 

định tại mục 8.3. 

8.2. Quy định về gửi tiền trước hạn: Khách hàng được gửi tiền trước định kỳ gửi tiền đã 

đăng ký.  

8.3. Quy định về gửi tiền trễ hạn: 

 Vào cuối ngày trích chuyển tự động, nếu tài khoản nhận lương của khách hàng 

tại Eximbank không đủ số dư để trích chuyển tự động, khách hàng được gửi 

tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền 

lương”. 

9. Quy định về rút tiền:  

Khách hàng được tất toán trước hạn tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương”. 

10. Các ưu đãi của sản phẩm: 

10.1 Tích lũy điểm thưởng: 

 Cứ mỗi 1 triệu đồng trong tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” giữ đến hạn, 

khách hàng được số điểm thưởng như sau: 

 

Cứ mỗi 1 triệu đồng Khách hàng được 
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giữ đến hạn nhận số điểm thưởng: 

3 tháng 1 điểm 

6 tháng 2 điểm 

12 tháng 4 điểm 

 Khách hàng không cộng dồn số dư trên nhiều tài khoản để tính số điểm thưởng 

được nhận. 

 Tổng số điểm thưởng của khách hàng được tính trên cơ sở cộng dồn số điểm 

thưởng của tất cả các tài khoản khách hàng tham gia sản phẩm “Tiết kiệm tích lũy 

tiền lương”.  

10.2 Đổi điểm thưởng thành quà tặng: 

 Khi tích lũy đủ số điểm thưởng theo quy định, khách hàng được đổi điểm thưởng 

thành quà tặng như sau: 

Số điểm thưởng Tương ứng quà tặng khách hàng được đổi 

30 điểm - Tiền nạp điện thoại di động Vn Topup 30.000 đồng 

- Tiền trị giá 30.000 đồng 

50 điểm - Tiền nạp điện thoại di động Vn Topup 50.000 đồng, hoặc  

- Tiền trị giá 50.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Citimart trị giá 50.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Coopmart trị giá 50.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Fahasa trị giá 50.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Lotteria trị giá 50.000 đồng. 

100 điểm - Nạp tiền Vn Topup 100.000 đồng, hoặc 

- Tiền trị giá 100.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Citimart trị giá 100.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Lotteria trị giá 100.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Citimart trị giá 100.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Kichi Kichi trị giá 100.000 đồng. 

200 điểm - Nạp tiền Vn Topup 200.000 đồng, hoặc 

- Tiền trị giá 200.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Coopmart trị giá 200.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Citimart trị giá 200.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Vascara trị giá 200.000 đồng. 

300 điểm - Tiền trị giá 300.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Nine West trị giá 300.000 đồng, hoặc 
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Số điểm thưởng Tương ứng quà tặng khách hàng được đổi 

- 01 Phiếu quà tặng Coopmart trị giá 300.000 đồng. 

500 điểm - Tiền trị giá 500.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Mattana trị giá 500.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Nine West trị giá 500.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Nguyễn Kim trị giá 500.000 đồng, hoặc 

- 01 Phiếu quà tặng Vascara trị giá 500.000 đồng. 

 Số điểm thưởng đã đổi thành quà tặng không được tính để đổi thành quà tặng ở các 

lần tiếp theo. 

 Khách hàng thực hiện đổi điểm thưởng thành quà tặng tại Sở giao dịch 1, các chi 

nhánh, các Phòng giao dịch của Eximbank trên toàn quốc; hoặc thực hiện đổi qua 

website Eximbank và nhận quà tặng tại Sở giao dịch 1, các chi nhánh, các Phòng 

giao dịch nơi khách hàng đăng ký nhận quà tặng, chậm nhất vào ngày thứ 6 của 

tuần tiếp theo. 

Khi thực hiện đổi điểm thưởng thành quà tặng hoặc khi nhận quà tặng tại Sở giao 

dịch 1, các chi nhánh, các Phòng giao dịch của Eximbank, khách hàng xuất trình 

CMND hoặc Passport để đối chiếu và ký vào Phiếu đổi điểm thưởng, Phiếu nhận 

quà tặng. 

 Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền. 

10.3 Ưu đãi nhóm: 

 Khách hàng được tặng dịch vụ nạp tiền Vn-Topup trị giá 50.000 đồng/khách hàng, 

nếu thỏa tất cả các điều kiện sau: 

 Khách hàng thuộc nhóm từ 30 người trở lên, cùng làm việc tại một Công ty và 

đồng thời có tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” mở tại Eximbank còn 

hiệu lực (chưa tất toán), với tổng số tiền đăng ký tích lũy từ 20 triệu 

đồng/người.  

(Tổng số tiền đăng ký tích lũy = số tiền đăng ký gửi hàng tháng x (nhân) số 

tháng của kỳ hạn gửi). 

 Tất cả các khách hàng trong nhóm có đăng ký dịch vụ Mobile banking hoặc 

Internet Banking của Eximbank. 

 Mỗi khách hàng được nhận tối đa 01 lần ưu đãi nhóm. 

 Ưu đãi nhóm không áp dụng đối với khách hàng là nhân viên Eximbank. 

10.4 Giảm lãi suất vay cầm cố: 

Trường hợp có nhu cầu vốn trước hạn, khách hàng được sử dụng tài khoản, thẻ tiết 

kiệm “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại Eximbank, với 

lãi suất vay thấp hơn 1%/năm so với lãi suất vay cầm cố do Eximbank công bố tại 
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thời điểm khách hàng vay vốn; áp dụng cho số tiền vay tối đa bằng số tiền trên tài 

khoản tham gia “Tiết kiệm tích lũy tiền lương”. 

10.5 Miễn phí cung cấp sao kê tài khoản 3 lần/tháng, áp dụng đối với tài khoản nhận 

lương của khách hàng và không phân biệt thời gian phát sinh giao dịch. 

11. Quy định khác: 

 Vào ngày đến hạn, nếu khách hàng không đến tất toán tài khoản “Tiết kiệm tích lũy 

tiền lương” và không có yêu cầu gì khác, tài khoản của khách hàng được giải quyết 

như sau: 

 Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank còn triển khai sản phẩm “Tiết kiệm 

tích lũy tiền lương”: tiền gốc và lãi của khách hàng được tái tục kỳ tiếp theo của 

sản phẩm “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” theo đúng nội dung đăng ký ban đầu 

của khách hàng về kỳ hạn gửi, số tiền gửi hàng tháng, ngày gửi tiền. Khách 

hàng được hưởng lãi suất của sản phẩm “Tiết kiệm tĩch lũy tiền lương” do 

Eximbank công bố vào đầu ngày đến hạn. 

 Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank không còn triển khai sản phẩm “Tiết 

kiệm tích lũy tiền lương”: tiền gốc và lãi của khách hàng được tự động chuyển 

sang tài khoản tiền gửi, tiết kiệm thường, hình thức lãnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 

tương ứng với kỳ hạn khách hàng đăng ký ban đầu. 

 Thực hiện theo Quy chế tiền gửi tiết kiệm, Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi 

hiện hành và các quy định khác của Eximbank. 


