THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
“SỬ DỤNG CÀNG NHIỀU, ƯU ĐÃI CÀNG CAO”

Chương trình “Sử dụng càng nhiều, ưu đãi càng cao” là chính sách ưu đãi cho
khách hàng đã mở tài khoản thanh toán tại Eximbank. Khách hàng được tận hưởng
đẩy đủ dịch vụ ngân hàng điện tử với ưu đãi phí dịch vụ khi chuyển từ tài khoản
thanh toán thông thường sang “Combo tài khoản thanh toán”.
1. Phạm vi áp dụng: trên toàn hệ thống Eximbank
2. Đối tượng áp dụng:
-

Khách hàng cá nhân đã có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ, có sử
dụng 1 dịch vụ của Eximbank và có nhu cầu đăng ký chuyển từ tài khoản tiền gửi
thanh toán không kỳ hạn hiện hành sang “Combo tài khoản thanh toán”.
3. Chi tiết nội dung ưu đãi của chương trình:
3.1. Đối với khách hàng đã mở tài khoản thanh toán và chỉ sử dụng 1 dịch vụ
SMS Banking:
- Khách hàng được đang ký chuyển đổi từ tài khoản thanh toán thông thường
sang “Combo tài khoản thanh toán” để được hưởng các ưu đãi hấp dẫn như
sau:
 Được sử dụng thêm dịch vụ Internet banking và Mobile Banking, để có thể
sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại nhà, mà không cần đến ngân
hàng.
 Giao dịch ngân hàng trực tuyến Online với các lợi ích hơn so với đến trực
tiếp tại ngân hàng.
 Khách hàng được sử dụng trọn gói dịch vụ ngân hàng điện tử (SMS
Banking, Internet banking, Mobile Banking) mà chỉ với mức phí ưu đãi
của gói “Combo tiền gửi thanh toán”:
 Miễn phí tháng đầu,
 Từ tháng thứ 2, chỉ thu 16.500 đồng/tháng
 So với hiện tại, khách hàng chỉ sử dụng 1 dịch vụ SMS Banking với
phí 33.000 đồng/quý, thì chỉ cao hơn 5.500 đồng/tháng, mà khách
hàng được sử dụng thêm đến 2 dịch vụ Internet banking, Mobile
Banking
 Sau khi chuyển đổi, khách hàng được miễn phí thường niên 3 dịch
vụ SMS Banking, Internet banking, Mobile Banking; khách hàng
chỉ đóng mỗi phí sử dụng tài khoản “Combo tiền gửi thanh toán” 1
16.500 đồng/tháng.

 Đăng ký trọn gói “Combo tiền gửi thanh toán” lợi ích hơn hẳn cho khách
hàng, hay vì nếu đăng ký riêng lẻ Internet Banking, khách hàng sẽ trả phí
cho trọn cả năm 110.000 đồng/năm

-

3.2. Đối với khách hàng đã mở tài khoản thanh toán và chỉ sử dụng 1 dịch vụ
Internet Banking/Mobile Banking:
Khách hàng được đang ký chuyển đổi từ tài khoản thanh toán thông thường
sang “Combo tài khoản thanh toán” để được hưởng các ưu đãi hấp dẫn như
sau:
 Được sử dụng cùng lúc 3 dịch vụ ngân hàng điện tử, trong đó SMS
Banking là dịch vụ cần thiết để đảm bảo tính an toàn trong giao dịch
online, khách hàng được nhận ngay tin nhắn thông báo biến động số dư tài
khoản khi có giao dịch rút ra, gửi vào.
 Khách hàng được sử dụng trọn gói dịch vụ ngân hàng điện tử (SMS
Banking, Internet banking, Mobile Banking) mà chỉ với mức phí ưu đãi
của gói “Combo tiền gửi thanh toán”:
 Miễn phí tháng đầu,
 Từ tháng thứ 2, chỉ thu 16.500 đồng/tháng
 Sau khi chuyển đổi, khách hàng được miễn phí thường niên 3 dịch
vụ SMS Banking, Internet banking, Mobile Banking; khách hàng
chỉ đóng mỗi phí sử dụng tài khoản “Combo tiền gửi thanh toán”
16.500 đồng/tháng.
 Đăng ký trọn gói “Combo tiền gửi thanh toán” lợi ích hơn hẳn cho khách
hàng, hay vì nếu đăng ký riêng lẻ SMS Banking, khách hàng sẽ trả phí cho
trọn cả quý 33.000 đồng/quý.

4. Các quy định khác:
- Các quy định khác liên quan đến tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ, dịch vụ
ngân hàng điện tử, thẻ ATM áp dụng đối với khách hàng cá nhân: thực hiện theo
các quy định do Eximbank ban hành trong từng thời kỳ.
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