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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“GỬI VỐN MỚI, TỚI NHẬN QUÀ” 

(hiệu lực từ 24/02/2016) 

 

1. Phạm vi khuyến mại: trên toàn hệ thống Eximbank 

2. Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân gửi tiền gửi, tiết kiệm VNĐ có vốn 

mới tăng thêm so với ngày làm việc cuối cùng của tháng trước. 

(Vốn mới VNĐ = 

tổng số dư của khách hàng trên tất cả các kỳ hạn tại thời điểm khách hàng gửi vốn  - 

tổng số dư của khách hàng trên tất cả các kỳ hạn tại thời điểm ngày làm việc cuối cùng của 

tháng trước – 

tổng số dư tiền gửi của khách hàng đang tham gia chương trình này) 

Ví dụ :  

 Khách hàng gửi trong tháng 2: Vốn mới là vốn tăng thêm so 30/01/2016 

 Khách hàng gửi trong tháng 3: Vốn mới là vốn tăng thêm so 29/02/2016 

 Khách hàng gửi trong tháng 4: Vốn mới là vốn tăng thêm so 31/03/2016 

3. Sản phẩm, dịch vụ khuyến mại: tiền gửi, tiết kiệm thường kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 

tháng, 6 tháng, 12 tháng, hình thức lãnh lãi hàng tháng, cuối kỳ 

4. Hình thức khuyến mại: tặng lãi suất thưởng ngay tại thời điểm gửi tiền, và lãi suất thưởng 

được cộng trực tiếp vào lãi suất gửi tiền. 

5. Lãi suất: theo biểu lãi suất do Eximbank công bố từng thời kỳ. 

6. Quy định:  

- Không được rút vốn trước hạn. 

- Tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi này, không được tham gia chương trình 

khuyến mãi khác. 

- Riêng khách hàng bán USD, Vàng và gửi lại tiền VNĐ tại Eximbank vẫn được tham gia 

chương trình khuyến mãi này và chương trình “Chuyển sang tiền VNĐ, nhận nhiều ưu 

đãi”. 

- Vào ngày đến hạn, khách hàng không đến Eximbank lãnh và không có yêu cầu khác, 

Eximbank nhập lãi vào vốn và chuyển sang Tiền gửi, tiết kiệm thường, cùng kỳ hạn, 

cùng hình thức lãnh lãi. 

- Các quy định khác theo quy định sản phẩm khách hàng tham gia.                   

 

 

 


