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THỂ LỆ  

SẢN PHẨM “DU HỌC TIẾT KIỆM cùng EXIMBANK” 
 

 “DU HỌC TIẾT KIỆM cùng EXIMBANK” là sản phẩm ưu đãi miễn phí dịch vụ 

chuyển tiền du học cho khách hàng khi gửi tiền. 

I.  ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG: 

Khách hàng cá nhân thỏa mãn Thể lệ này và các quy định do Eximbank ban hành từng thời 

kỳ. 

II.  PHẠM VI ÁP DỤNG:  

 Trong hệ thống Eximbank. 

III.  CÁC QUY ĐỊNH CHI TIẾT: 

1.  Điều kiện và quyền lợi tham gia: 

 Khách hàng cá nhân gửi tiền tại Eximbank được miễn phí dịch vụ chuyển tiền du học khi 

thỏa điều kiện:  

-  Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi hoặc mua chứng chỉ tiền gửi (Việt 

Nam đồng, ngoại tệ) kỳ hạn gửi và kỳ lãnh lãi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng với số tiền có giá 

trị cứ mỗi 300 triệu đồng tại Eximbank được miễn phí 01 lần chuyển tiền du học; 

-  Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi hoặc mua chứng chỉ tiền gửi (Việt 

Nam đồng, ngoại tệ) kỳ hạn gửi và kỳ lãnh lãi từ 6 tháng trở lên với số tiền có giá trị cứ mỗi 

200 triệu đồng tại Eximbank được miễn phí 01 lần chuyển tiền du học; 

-  Mỗi khách hàng được miễn phí tối đa 02 lần/năm/du học sinh. 

-  Khách hàng không được rút gốc và lãi trước hạn kể từ ngày gửi tiền và thực hiện 

chuyển tiền du học tại nơi gửi tiền.  

2.  Phí ưu đãi: 

- Phí giao dịch chuyển tiền du học áp dụng đối với sản phẩm “DU HỌC TIẾT KIỆM cùng 

EXIMBANK” là 0,15% đối với chuyển tiền bằng điện và 0,1% đối với phát hành Bankdraft, 

không bao gồm điện phí và phí ngân hàng nước ngoài; 

- Khách hàng không được quy đổi thành tiền và không được tặng lại các ưu đãi dịch vụ của 

mình cho người thứ ba bất kỳ. 

3. Quy định khác: 

- Tham gia chương trình “DU HỌC TIẾT KIỆM cùng EXIMBANK” khách hàng vẫn 

được hưởng các tiện ích khác theo quy định đối với thẻ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi, các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, chương trình khuyến mại khác 

tại Eximbank. 

- Khách hàng được cộng dồn nhiều tài khoản tiết kiệm, tiền gửi hoặc chứng chỉ tại nơi thực 

hiện chuyển tiền du học để hưởng ưu đãi. Đối với tiền gửi của khách hàng cá nhân có nguồn gốc 

từ nguồn tiền vay cầm cố, chứng minh tài chính không được tham gia chương trình “DU HỌC 

TIẾT KIỆM cùng EXIMBANK”.  

- Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng khách hàng bắt buộc phải rút vốn trước hạn, Giám 

Đốc Sở Giao Dịch, Chi nhánh được giải quyết cho khách rút trước hạn và khách hàng hoàn trả 

lại Eximbank số tiền phí đã được miễn trước đó. Khách hàng rút vốn sau kỳ hạn tham gia sản 

phẩm, không phải hoàn trả số tiền phí đã được miễn trước đó.                                                                                


