THỂ LỆ SẢN PHẨM
“TIẾT KIỆM KỲ HẠN TỰ CHỌN”
(Hiệu lực từ ngày 06/08/2019)
1. Phạm vi áp dụng: trên toàn hệ thống Eximbank.
2. Đối tượng áp dụng: 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.
3. 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.

4. Đặc tính sản phẩm:
-

Vào thời điểm mở tài khoản, khách hàng được chủ động lựa chọn ngày đáo hạn tùy
theo nhu cầu của khách hàng, với ngày đáo hạn trong khoảng thời gian của kỳ hạn
gửi tương ứng.

-

Đồng tiền huy động

: đồng Việt Nam (VNĐ), đô la Mỹ (USD)

-

Hình thức gửi:

: tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

-

Phương thức trả lãi

: trả lãi cuối kỳ, trả lãi hàng tháng.

-

Mức gửi

: tối thiểu 100.000 đồng hoặc 50 USD

-

Kỳ hạn:
Khách hàng được chọn ngày đáo hạn
trong khoảng thời gian

Kỳ hạn sản phẩm
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

Từ 31 ngày đến 59 ngày, kể từ ngày gửi hiện tại

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

Từ 60 ngày đến 89 ngày, kể từ ngày gửi hiện tại

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

Từ 90 ngày đến 119 ngày, kể từ ngày gửi hiện tại

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

Từ 185 ngày đến 209 ngày, kể từ ngày gửi hiện tại

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

Từ 270 ngày đến 299 ngày, kể từ ngày gửi hiện tại

Từ 12 tháng đến dưới 13 tháng

Từ 365 ngày đến 389 ngày, kể từ ngày gửi hiện tại

Từ 15 tháng đến dưới 16 tháng

Từ 450 ngày đến 479 ngày, kể từ ngày gửi hiện tại

Từ 18 tháng đến dưới 19 tháng

Từ 540 ngày đến 569 ngày, kể từ ngày gửi hiện tại

Từ 24 tháng đến dưới 25 tháng

Từ 720 ngày đến 749 ngày, kể từ ngày gửi hiện tại

Từ 36 tháng đến dưới 37 tháng

Từ 1080 ngày đến 1109 ngày, kể từ ngày gửi hiện tại

-

Lãi suất áp dụng: theo biểu lãi suất do Eximbank công bố trong từng thời kỳ.

5. Quy định về việc gửi tiền:
-

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 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.
 Khi tất toán trước hạn, khách hàng hoàn trả phần chênh lệch tiền lãi đã lãnh và
lãi rút trước hạn.

-

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 và lãi (nếu có) vào ngày đến hạn.

6. Quy định về việc thanh toán khi đến hạn:
Vào ngày đến hạn, khách hàng không đến Eximbank lãnh và không có yêu cầu khác:

-

Nếu Eximbank còn triển khai sản phẩm Tiết kiệm kỳ hạn tự chọn: Eximbank nhập lãi
vào vốn gốc và tự động tái tục thêm 1 kỳ hạn mới, với số ngày gửi như số ngày gửi
ban đầu và với lãi suất tại thời điểm tái tục.

-

Nếu sản phẩm Tiết kiệm kỳ hạn tự chọn không còn triển khai: Eximbank nhập lãi vào
vốn gốc và kéo dài thêm một kỳ hạn mới, với lãi suất tiền gửi, tiết kiệm thường, lãi
cuối kỳ do Eximbank công bố vào đầu ngày đến hạn, theo nguyên tắc như sau:

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng
Từ 12 tháng đến dưới 13 tháng
Từ 15 tháng đến dưới 16 tháng

1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
12 tháng
15 tháng

Lãi suất áp dụng
vào đầu ngày tái tục
tương ứng kỳ hạn:
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
12 tháng
15 tháng

Từ 18 tháng đến dưới 19 tháng

18 tháng

18 tháng

Từ 24 tháng đến dưới 25 tháng

24 tháng

24 tháng

Từ 36 tháng đến dưới 37 tháng

36 tháng

36 tháng

Kỳ hạn sản phẩm


7.

Kỳ hạn mới tái tục

Trường hợp ngày đáo hạn của kỳ hạn mới trùng với ngày nghỉ, lễ: ngày đáo hạn sẽ
được tính từ ngày nghỉ, lễ.

Quy định khác:
- Theo quy định về tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của Eximbank quy định từng
thời kỳ.

