THỂ LỆ SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM CHO CON YÊU”
(Hiệu lực từ ngày 19/07/2018)
“TIẾT KIỆM CHO CON YÊU” là sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm dành riêng cho đối tượng
khách hàng là cha, mẹ của con chưa thành niên, có nhu cầu gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn
cho con và con là người đứng tên chủ tài khoản, thẻ tiết kiệm. Khách hàng gửi tiền được tặng
quà và nhận phần thưởng cho con thỏa mãn thể lệ này.
I. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:
Khách hàng cá nhân là cha, mẹ của con chưa thành niên và thỏa mãn điều kiện mở và sử dụng
tài khoản tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm có 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: trên toàn hệ thống Eximbank.
III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM:
1. Hình thức gửi:
Sản phẩm huy động

Kỳ hạn

Số tiền gửi tối thiểu

Tiết kiệm gửi góp

1 năm, gửi góp hàng tháng Đăng ký góp 1 triệu đồng/tháng

Tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng,
6 tháng, 12 tháng,

Gửi tối thiểu 10 triệu đồng

2. Lãi suất: do Eximbank công bố từng thời kỳ.
3. Ưu đãi của sản phẩm:
3.1 Gửi tiền nhận ngay Phiếu Lotteria, Fahasa:
-

Khách hàng gửi tiền, thỏa điều kiện nhận quà tặng, được tặng ngay 01 quà tặng:
 Tiền trị giá 50.000 đồng, hoặc
 Phiếu quà tặng ăn uống tại các cửa hàng Lotteria trị giá 50.000 đồng, hoặc
 Phiếu quà tặng mua hàng tại nhà sách Fahasa trị giá 50.000 đồng.

-

Đặc biệt, vào các ngày Lễ dành cho thiếu nhi, khách hàng được nhân đôi quà tặng:
 Ngày Quốc tế Thiếu nhi

: 01/06

 Ngày khai giảng năm học mới : 05/09
 Ngày Tết Trung thu
-

: 15/08 âm lịch

Quy định về mức gửi nhận quà tặng:
Hình thức gửi

Kỳ hạn

Tiết kiệm gửi góp

1 năm

Tiền gửi, tiết
kiệm

1 tháng
2 tháng

Cứ mỗi mức gửi sau, nhận 01 Phiếu quà tặng 50.000 đồng
hoặc Tiền 50.000 đồng:
01 Phiếu Lotteria, hoặc 01 Phiếu Fahasa
Đăng ký góp hàng tháng
1 triệu đồng/tháng
100 triệu đồng
50 triệu đồng

có kỳ hạn

-

3 tháng
30 triệu đồng
6 tháng
20 triệu đồng
12 tháng
Không giới hạn số lượng quà tặng khách hàng được nhận

Quy định về việc nhận quà tặng:
 Số lượng quà tặng khách hàng được nhận được tính trên từng tài khoản, từng loại
tiền khách hàng gửi;
 Không quy đổi các loại tiền khách hàng gửi trên nhiều tài khoản để nhận quà tặng.
 Số tiền gửi đã được tính nhận quà tặng, không được tính tiếp để nhận các quà tặng
khác còn lại.
3.2 Tích lũy tiền gửi để nhận Phiếu vui chơi Kizciti:

-

Ngoài quà tặng ngay quy định tại mục 3.1, khách hàng được tặng thêm “01 Vé tham gia
khu vui chơi, hướng nghiệp Kizciti” trị giá 150.000 đồng, khi thỏa điều kiện:
Hình thức gửi
Kỳ hạn
Tổng số dư Tiết kiệm cho con yêu tối thiểu
Tiết kiệm gửi góp 1 năm
500 triệu đồng
Tiền gửi, tiết kiệm 6 tháng, 12 tháng
Mỗi khách hàng nhận tối đa 01 Vé Kizciti
Kizciti – là khu vui chơi hướng nghiệp dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi, tọa lạc tại Quận 4 –
TPHCM. Đây là khu vui chơi để trẻ hóa thân thành người lớn “đi làm” kiếm tiền, sử dụng
tiền và tiết kiệm tiền. Trẻ sẽ được trải nghiệm hơn 27 mô hình nghề nghiệp tại thành phố
Kizciti như bác sĩ, thợ làm bánh, phi công, lính cứu hỏa, kỹ sư, công nhân nhà máy sữa, tập
làm quen với các dây chuyền sản xuất, buồng lái,...

-

Quy định về việc nhận quà tặng:
 Số lượng “Vé Kizciti” khách hàng nhận, được tính trên tổng số tiền gửi cộng dồn
của tất cả các tài khoản tham gia sản phẩm “Tiết kiệm cho con yêu”;
 Không quy đổi các loại tiền khách hàng gửi trên nhiều tài khoản để nhận quà tặng.
 Số tiền gửi đã được tính để nhận quà tặng quy định tại mục 3.1 được tính tiếp để
nhận quà tặng tại mục 3.2.
 Trường hợp theo yêu cầu của khách hàng không nhận “Vé Kizciti”, Eximbank sẽ
quyết định loại quà tặng khác tương đương, tối đa 150.000 đồng/khách hàng.
3.3 Khen thưởng cho các cháu học giỏi:

-

Hằng năm, Eximbank thực hiện trao thưởng cho các chủ tài khoản, chủ thẻ tiết kiệm là học
sinh giỏi, với điều kiện:


Trao thưởng cho các cháu có cha, mẹ gửi tiền sản phẩm “Tiết kiệm cho con yêu”, và
các cháu là người đứng tên trên tài khoản tiền gửi, hoặc thẻ tiết kiệm.

 Áp dụng cho các cháu từ lớp mầm non đến lớp 12, có kết quả học tập của cả năm học
loại giỏi, và nộp kết quả học tập cho Eximbank (năm học được tính để trao thưởng là
năm học liền kề trước năm Eximbank trao thưởng).
 Áp dụng cho các thẻ tiết kiệm còn số dư tiền gửi đến thời điểm Eximbank trao thưởng.
-

Thủ tục và hình thức đăng ký nhận thưởng:
2

 Khách hàng có con là học sinh giỏi cả năm học, đến điểm giao dịch Eximbank nơi
khách hàng mở tài khoản “Tiết kiệm cho con yêu”, nộp bản sao và đem bản chính bằng
khen, hoặc sổ liên lạc, hoặc bảng điểm (bằng chứng chứng minh kết quả học tập đạt loại
giỏi) đối chiếu,
 Thời gian Eximbank nhận: chậm nhất 01/10 hằng năm.
 Khách hàng đăng ký nhận thưởng tại điểm giao dịch Eximbank nơi khách hàng mở tài
khoản “Tiết kiệm cho con yêu”.
-

Eximbank thực hiện trao thưởng cho các cháu học giỏi chậm nhất 31/10 hằng năm.

4. Thủ tục gửi, rút tiền:
-

Thủ tục gửi tiền:
 Khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu: ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ
chiếu, phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện là bản sao giấy
khai sinh của chủ tài khoản hoặc chủ thẻ tiết kiệm.
 Khách hàng gửi tiết kiệm các lần tiếp theo: người gửi tiền có thể trực tiếp gửi tiền hoặc
thông qua người khác.

-

Thủ tục rút tiền:
 Trường hợp chủ sở hữu tài khoản, thẻ tiết kiệm chưa đủ 18 tuổi: cha, mẹ là người gửi
tiền đồng thời là người đại diện của chủ tài khoản hoặc chủ thẻ tiết kiệm thực hiện rút
tiền thay con. Người gửi tiền ngoài việc xuất trình thẻ tiết kiệm, chứng minh nhân dân
hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, xuất trình thêm giấy tờ chứng minh tư cách của người đại
diện là bản sao giấy khai sinh của chủ tài khoản hoặc chủ thẻ tiết kiệm.
 Trường hợp chủ sở hữu tài khoản đủ 18 tuổi: người thực hiện rút tiền là chủ tài khoản
hoặc chủ thẻ tiết kiệm. Chủ sở hữu tài khoản, chủ thẻ tiết kiệm xuất trình thẻ tiết kiệm,
chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của chủ sở hữu tài khoản, và
bản chính giấy khai sinh của chủ sở hữu tài khoản.

5. Quy định khác:
-

Khách hàng gửi tiền sản phẩm “Tiết kiệm cho con yêu” được rút vốn trước hạn và hoàn lại
tiền tương ứng số lượng quà tặng khách hàng đã nhận: 50.000 đồng đối với quà tặng 1
phiếu Lotteria, 1 phiếu Fahasa; 150.000 đồng đối với quà tặng 1 vé Kizciti và tiền đã nhân.
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