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THỂ LỆ SẢN PHẨM “TIỀN GỬI E-FAVOR” 
 

“Tiền gửi E-Favor” là tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ dành cho khách 
hàng cá nhân, hộ kinh doanh duy trì số dư bình quân trên tài khoản trong tháng từ 20 triệu 
đồng trở lên và được hưởng các ưu đãi dịch vụ. 

I. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG: 

Khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh thỏa mãn điều kiện mở và sử dụng tài khoản tiền gửi 
thanh toán không kỳ hạn VNĐ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam 
(Eximbank) theo các quy định 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 gửi: tiền gửi thanh toán không kỳ hạn. 

2. Loại tiền gửi: VNĐ 

3. Quy định số dư: tối thiểu 500.000 đồng. 

4. Cách thức mở tài khoản:  

Khách hàng đăng ký mở mới tài khoản “Tiền gửi E-Favor” hoặc chuyển từ tài khoản 
thanh toán không kỳ hạn hiện tại sang tài khoản “Tiền gửi E-Favor”. 

5. Lãi suất: 

 Lãi suất sản phẩm “Tiền gửi E-Favor” do Eximbank công bố từng thời kỳ. 

 Lãi suất khách hàng hưởng được tự động điều chỉnh vào cuối mỗi ngày, theo biểu lãi 
suất sản phẩm “Tiền gửi E- Favor” do Eximbank công bố. 

6. Hình thức nhận lãi: 
 Lãi được trả vào ngày 15 hàng tháng đối với khách hàng cá nhân trong nước, hộ kinh 

doanh; ngày 24 hàng tháng đối với khách hàng cá nhân nước ngoài và được chuyển vào 
tài khoản “Tiền gửi E-Favor” của khách hàng. 

 Trường hợp ngày trả lãi trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật hoặc 
của Eximbank, ngày trả lãi được dời sang ngày làm việc tiếp theo. 

7. Quy định số dư bình quân trong tháng:  

 Số dư bình quân trong tháng từ 20 triệu đồng trở lên 

Số dư bình quân trong tháng = tổng số dư cuối mỗi ngày/tổng số ngày duy trì số dư 
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Ngày thực hiện tính số dư bình quân trong tháng là ngày trả lãi của tài khoản “Tiền gửi 
E-Favor”. 

 Trường hợp số dư bình quân trong tháng dưới 20 triệu đồng, khách hàng vẫn được 
hưởng các ưu đãi của sản phẩm và đóng phí quản lý tài khoản 55.000 đồng/tháng/tài 
khoản (gồm VAT). Phí quản lý tài khoản (nếu có) được Eximbank trích tự động từ tài 
khoản “Tiền gửi E-Favor” và thực hiện vào ngày trả lãi. 

8. Quy định về việc gửi, rút tiền: Khách hàng được nộp tiền, rút tiền nhiều lần trên tài 
khoản “Tiền gửi E- Favor”. 

9. Các dịch vụ gắn liền: 

Khách hàng tham gia “Tiền gửi E-Favor” phải đăng ký sử dụng các dịch vụ sau: 

 Dịch vụ nhận tin nhắn thông báo số dư tự động SMS Banking, bao gồm tất cả các dịch 
vụ của SMS Banking do Eximbank cung ứng (nhận thông báo thay đổi số dư tự động, 
truy vấn thông tin theo yêu cầu, nhận các thông báo sản phẩm dịch vụ khác...) 

 Dịch vụ Internet Banking: gói E-Plus 

 Dịch vụ Mobile Banking: gói Maxi 

10. Các ưu đãi khi tham gia sản phẩm: 

Khách hàng tham gia “Tiền gửi E-Favor” được hưởng các ưu đãi dịch vụ sau: 

10.1. Miễn phí chuyển tiền trong nước: 

- Khách hàng được miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong nước khi chuyển tiền từ tài 
khoản “Tiền gửi E-Favor” và thực hiện trên Internet Banking hoặc Mobile 
Banking. 

- Không áp dụng miễn phí chuyển tiền trong nước đối với các giao dịch chuyển tiền 
từ tài khoản “Tiền gửi E-Favor” và thực hiện tại quầy hoặc tại máy ATM. 

- Không miễn phí kiểm đếm trong trường hợp rút tiền hoặc chuyển khoản trong vòng 
2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản “Tiền gửi E-Favor”. 

10.2. Miễn phí sử dụng các dịch vụ gắn liền: 
- Khách hàng được miễn phí sử dụng dịch vụ SMS Banking đối với tài khoản “Tiền 

gửi E-Favor”; không miễn phí SMS Banking đối với các tài khoản tiền gửi khác 
của khách hàng. 

- Khách hàng được miễn phí dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking trong thời 
gian tham gia “Tiền gửi E-Favor”. 

10.3. Miễn phí thường niên thẻ quốc tế, phí phát hành thẻ Visa Platinum: 

- Khách hàng được miễn phí thường niên 01 năm sử dụng đối với thẻ quốc tế phát 
hành mới hoặc đang sử dụng; áp dụng đối với thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ chính, 
thẻ phụ mà khách hàng là chủ thẻ (ngoại trừ thẻ Visa Platinum) 

- Đối với thẻ Visa Platinum: khách hàng được miễn phí phát hành thẻ, không miễn 
phí thường niên. 
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10.4. Miễn phí duy trì tài khoản  

Trong 3 tháng đầu tham gia, trường hợp số dư bình quân trong tháng dưới 20 triệu đồng, 
khách hàng được miễn phí quản lý tài khoản (trị giá 55.000 đồng/tháng/tài khoản). 

11.  Quy định đóng tài khoản: 

 Khách hàng không được đóng tài khoản “Tiền gửi E-Favor” hoặc chuyển từ “Tiền gửi 
E-Favor” sang tài khoản không kỳ hạn khác khi thời gian mở dưới 6 tháng. 

(thời gian mở: được tính từ ngày mở mới tài khoản “Tiền gửi E-Favor” hoặc ngày thực 
hiện chuyển từ tài khoản thanh toán không kỳ hạn sang tài khoản “Tiền gửi E-Favor”). 

 Khách hàng đóng tài khoản chuyển từ “Tiền gửi E-Favor” sang tài khoản không kỳ hạn 
khác, khi thời gian mở từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: thu phí đóng tài khoản 110.000 
đồng/ tài khoản (gồm VAT). 

 Eximbank thực hiện đóng tài khoản của khách hàng nếu tại thời điểm thu phí quản lý tài 
khoản, số dư tài khoản không đủ để đóng phí quản lý. 

12. Quy định khác:  

 Không áp dụng thấu chi tài khoản đối với “Tiền gửi E-Favor”. 

 Các quy định khác: Thực hiện theo Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân 
hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt nam theo Quyết định 16A/2005/EIB/QĐ-HĐQT của 
Hội đồng Quản trị, và các quy định khác liên quan đến tiền gửi thanh toán không kỳ hạn 
VNĐ áp dụng đối với khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh. 

 

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 

 


