THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
“Gửi KHÔNG KỲ HẠN, nhận nhiều ƯU ĐÃI”
1. Tên chương trình: “Gửi KHÔNG KỲ HẠN, nhận nhiều ƯU ĐÃI”
2. Thời gian khuyến mại: từ 15/03/2019
3. Phạm vi khuyến mại: Tại quầy giao dịch của các Chi nhánh, Phòng giao dịch của
Eximbank trên toàn quốc, và kênh Online.
4. Sản phẩm khuyến mại: Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng cá nhân, loại tiền VND,
USD.
5. Hình thức khuyến mại: Ưu đãi miễn, giảm các loại phí sau:
- Phí dịch vụ chuyển tiền trong nước, trong hệ thống Eximbank.
- Phí dịch vụ chuyển tiền trong nước, ngoài hệ thống Eximbank (chuyển tiền thông thường
và chuyển tiền nhanh qua tài khoản).
- Phí kiểm đếm nếu rút tiền mặt, hoặc chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm việc kể từ
ngày nộp tiền mặt vào tài khoản.
- Phí rút ngoại tệ mặt.
6. Đối tượng khuyến mại:
Khách hàng cá nhân (bao gồm cán bộ nhân viên Eximbank) duy trì số dư bình quân (SDBQ)
tiền gửi không kỳ hạn từ 50 triệu đồng trở lên đối với loại tiền VND; hoặc duy trì SDBQ tiền
gửi không kỳ hạn từ 10.000 USD trở lên đối với loại tiền USD, có giao dịch tại Eximbank
trên kênh Online hoặc tại quầy.
7. Nội dung chi tiết của chương trình:
7.1 Các ưu đãi:
 Đối với khách hàng có tài khoản tiền gửi không kỳ hạn VND:
SDBQ
Loại phí
Người nhận có
Chuyển khoản trong
tài khoản tại
hệ thống Eximbank
Eximbank
Chuyển khoản
thông thường
Chuyển khoản ngoài
hệ thống Eximbank Chuyển khoản
nhanh theo số
tài khoản

Từ 50 triệu VND đến dưới 150
triệu VND

Từ 150 triệu
VND trở lên

Giảm 50%

Miễn phí

Giảm 50%
Min 10.000 đồng
Max 500.000 đồng
Giảm 50%
Min 5.000 đồng
Max 30.000 đồng (Trên Online)
Max 45.000 đồng (Tại Quầy)

Miễn phí

Miễn phí
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Phí kiểm đếm nếu rút tiền mặt, hoặc
chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm
việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài
khoản.

Giảm 50%
Min 5.000 đồng
Max 500.000 đồng

Miễn phí

 Đối với khách hàng có tài khoản tiền gửi không kỳ hạn USD từ 10.000 USD trở lên:
Loại phí
Phí rút ngoại tệ mặt

Ưu đãi
Miễn phí,
áp dụng cho số tiền rút trong kỳ hiện tại,
tối đa bằng SDBQ của kỳ liền trước.

- Tài khoản được áp dụng miễn, giảm phí: tất cả các tài khoản thanh toán không kỳ hạn
của khách hàng thỏa điều kiện được ưu đãi, tương ứng theo loại tiền VND, USD.
- Trường hợp khách hàng vừa thỏa điều kiện chương trình này, vừa thỏa điều kiện chương
trình khác (ví dụ chương trình VIP, chương trình ưu đãi CBNV Eximbank...) áp dụng
mức ưu đãi miễn, giảm phí cao nhất của các chương trình, theo từng loại phí.
7.2 Quy định về việc tính số dư bình quân:
- SDBQ được tính theo từng Quý và áp dụng ưu đãi vào Quý sau (từ ngày 10 của tháng
đầu tiên của Quý sau. Từ ngày 01 đến ngày 09 vẫn áp dụng theo ưu đãi trước đó).
- Để áp dụng ưu đãi từ 15/03/2019 đến 31/03/2019: tính SDBQ trong tháng 1/2019 và
tháng 2/2019 để áp dụng ưu đãi trong tháng 3/2019. Kể từ Quý 2/2019, tính SDBQ của
Quý liền trước để áp dụng ưu đãi cho Quý sau.
- Chi tiết cách tính SDBQ như sau:
 Tính dựa trên các tài khoản không kỳ hạn của khách hàng, tính theo từng loại
tiền (VND hoặc USD)
 SDBQ trong kỳ = Tổng SDBQ tính theo từng tháng/ Số tháng của kỳ tính toán.
 SDBQ tính theo từng tháng = Tổng số dư các tài khoản không kỳ hạn của khách
hàng tại cuối mỗi ngày trong tháng/ Tổng số ngày của tháng (không phân biệt
ngày mở tài khoản không kỳ hạn).
Ví dụ:
Khách hàng mở tài khoản không kỳ hạn từ 15/02/2019, duy trì 200 triệu đồng trong suốt
tháng 2/2019. Số dư bình quân tháng 2/2019 = (200 triệu đồng x 14 ngày duy trì)/ 28 ngày
của tháng 2/2019.
Điều kiện để được tính SDBQ trong Quý, khách hàng phải đảm bảo SDBQ mỗi tháng trong
Quý từ 50 triệu VND, hoặc từ 10.000 USD trở lên.
8. Quy định khác:
- Các phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
- Các quy định khác theo quy định sản phẩm khách hàng tham gia và theo biểu phí do
Eximbank công bố từng thời kỳ.
- Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng
liên hệ các địa điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc hoặc liên hệ theo số điện
thoại 18001199 để được hướng dẫn.

2

