THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
“CHUYỂN SANG TIỀN VNĐ, NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI”
(Hiệu lực từ ngày 04/01/2016)
1.

Phạm vi áp dụng: tại các điểm giao dịch của Eximbank

2.

Đối tượng áp dụng:
- Khách hàng cá nhân bán vàng giữ hộ đang giữ tại Eximbank sang VNĐ, và gửi lại tiền
gửi, tiết kiệm VNĐ tại Eximbank. Hoặc,
- Khách hàng cá nhân bán tiền USD đang gửi tiền gửi, tiết kiệm USD tại Eximbank sang
VNĐ, và gửi lại tiền gửi, tiết kiệm VNĐ tại Eximbank.
- Áp dụng cho cả các khách hàng có tiền USD, Vàng, đem mới vào Eximbank, và bán
lại USD, Vàng cho Eximbank, để gửi lại tiền VNĐ tại Eximbank.

3.

Nội dung ưu đãi:
- Khách hàng khi bán USD, Vàng đang gửi tại Eximbank, và gửi VNĐ lại Eximbank
vào bất kỳ sản phẩm, chương trình khuyến mãi tiền gửi nào, được tặng thêm lãi suất
thưởng VNĐ so với sản phẩm, chương trình khuyến mãi mà khách hàng chọn gửi.
- Mức lãi suất thưởng VNĐ như sau:
 Căn cứ theo kỳ hạn gửi, mức lãi suất thưởng như sau:
Kỳ hạn gửi VNĐ
Từ 1 tháng đến dưới 6 tháng
Từ 6 tháng đến dưới 24 tháng
24 tháng
Từ 36 tháng trở lên

Lãi suất thưởng
+0,2%/năm
+0,3%/năm
+0,5%/năm
+0,6%/năm

 Lãi suất khách hàng được nhận sau khi đã cộng lãi suất thưởng: tối đa bằng
mức lãi suất theo quy định về trần lãi suất tiền gửi, tiết kiệm cá nhân VNĐ theo
quy định của Ngân hàng Nhà Nước.
- Khách hàng tham gia chương trình này vẫn được nhận đầy đủ các ưu đãi, khuyến mãi
theo sản phẩm, chương trình khuyến mãi VNĐ khách hàng gửi lại (nếu đủ đều kiện)
4.

Điều kiện được nhận ưu đãi:
- Để tham gia chương trình, khách hàng thỏa các điều kiện về số tiền USD, Vàng bán tối
thiểu, số tiền VNĐ gửi lại tối thiểu, tỷ giá khi bán USD, Vàng, thời điểm và địa điểm
bán và gửi lại, quy định về rút vốn VNĐ. Cụ thể như sau:
1

5.1 Quy định về số tiền USD, Vàng bán tối thiểu:
-

Khách hàng bán tối thiểu 10 lượng vàng, hoặc 10.000 USD trở lên.

-

Số tiền bán Vàng, USD: được tính tổng trên nhiều tài khoản vàng giữ hộ của các thời
hạn gửi; tổng trên nhiều tài khoản tiền gửi hoặc tiết kiệm USD của các kỳ hạn, mà
khách hàng có nhu cầu bán.
5.2 Quy định về số tiền VNĐ gửi lại được cộng lãi suất thưởng:

-

Số tiền gửi VNĐ gửi lại được áp dụng cộng lãi suất thưởng: cao hơn, hoặc thấp hơn
20% so với số tiền khách hàng có được từ việc bán USD, Vàng. Cụ thể:
 Tối thiểu bằng 80% số tiền VNĐ mà khách hàng bán USD, Vàng có được
 Và Tối đa bằng 120% số tiền VNĐ mà khách hàng bán USD, Vàng có được
5.3 Quy định về tỷ giá khi bán:

-

Tỷ giá USD, Vàng khi khách hàng bán, áp dụng theo tỷ giá công bố của Eximbank tại
thời điểm thực hiện giao dịch
5.4 Quy định về thời điểm, địa điểm giao dịch:

-

Thời điểm khách hàng bán USD, Vàng: cùng thời điểm khách hàng gửi lại tiền VNĐ.

-

Địa điểm giao dịch của Eximbank mà khách hàng bán USD, Vàng: cùng địa điểm
khách hàng gửi lại tiền VNĐ.
5.5 Quy định về rút vốn tiền gửi, tiết kiệm VNĐ:

5.

-

Tài khoản tiền gửi, tiết kiệm VNĐ của khách hàng tham gia chương trình này: được áp
dụng theo quy định về rút vốn của sản phẩm, chương trình khuyến mại VNĐ mà khách
hàng chọn gửi.

-

Trường hợp, theo quy định về rút vốn của sản phẩm, chương trình khuyến mại VNĐ
mà khách hàng chọn gửi: quy định được rút vốn trước hạn từng phần, khi rút vốn, đảm
bảo duy trì số dư tài khoản tối thiểu bằng 80% số tiền gửi ban đầu.
Quy định khác: theo quy định của từng sản phẩm, chương trình khuyến mãi mà khách
hàng tham gia.
Thể lệ này thay thế cho Thể lệ 7023/2015/EIB/TB-TGĐ ngày 11/12/2015.
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