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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

“SỬ DỤNG COMBO, MIỄN PHÍ CHUYỂN TIỀN ONLINE” 

 

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

2. Thời gian triển khai: từ ngày 29/07/2019 cho đến khi có thông báo khác. 

3. Sản phẩm khuyến mại:  

- Combo Năng động: gói sản phẩm tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ 

dành cho khách hàng cá nhân kết hợp ưu đãi MIỄN PHÍ sử dụng các dịch vụ ngân hàng 

điện tử (SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, Vn-Topup), Thẻ ATM (thẻ 

V-TOP) và thẻ ghi nợ quốc tế của Eximbank. 

- Combo Sành điệu: gói sản phẩm tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ dành 

cho khách hàng cá nhân kết hợp ưu đãi MIỄN PHÍ sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện 

tử (SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, Vn-Topup), Thẻ ATM (thẻ V-

TOP) và thẻ tín dụng quốc tế của Eximbank. 

4. Đối tượng được khuyến mại:  

- Khách hàng cá nhân thỏa cả 2 điều kiện: 

 Sử dụng Combo Năng động/Combo Sành điệu, và 

 Duy trì số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tối thiểu 2.000.000 đồng (hai triệu 

đồng chẵn). 

5. Hình thức khuyến mại:  

Ưu đãi miễn phí các loại phí giao dịch trên Internet banking/Mobile banking như sau: 

- Phí dịch vụ chuyển tiền cùng hệ thống Eximbank. 

- Phí dịch vụ chuyển tiền trong nước, ngoài hệ thống Eximbank (chuyển tiền thông 

thường và chuyển tiền nhanh). 

- 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. 

6. Nội dung chi tiết của chương trình: 

- Khách hàng thỏa điều kiện chương trình, khi giao dịch bằng tài khoản tiền gửi thanh 

toán không kỳ hạn VNĐ thuộc gói Combo Năng động/Combo Sành điệu trên Internet 

Banking, Mobile Banking được miễn phí đối với các giao dịch sau: 
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Loại phí Ưu đãi 

Chuyển khoản cùng hệ thống Eximbank 

(Người nhận có tài khoản tại Eximbank) 

(Code phí L2, L3) 

Miễn phí 

 

Chuyển khoản trong nước, ngoài hệ thống Eximbank 

(Chuyển thông thường) 

(Code phí DT) 

Miễn phí 

 

Chuyển khoản trong nước, ngoài hệ thống Eximbank 

(Chuyển khoản nhanh qua số tài khoản, số thẻ) 

 (Code phí 8L, M2, 83, IM) 

Miễn phí 

 

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. 
Miễn phí 

- Không giới hạn số giao dịch và số phí được miễn. 

- Không áp dụng cho các trường hợp sau: chuyển khoản người nhận chịu phí, chuyển 

khoản trong hệ thống cho người nhận không có tài khoản tại Eximbank. 

7. Trường hợp chấm dứt ưu đãi theo mục 6: 

- Khách hàng ngưng sử dụng một trong các dịch vụ của gói sản phẩm Combo Năng 

động/Combo Sành điệu, dẫn đến không còn sử dụng Combo Năng động/Combo Sành 

điệu. 

- Khách hàng không đồng ý tiếp tục duy trì số dư tối thiểu 2.000.000 đồng trong tài 

khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn. 

8. Quy định khác: 

- Các quy định khác theo quy định sản phẩm khách hàng tham gia và theo biểu phí do 

Eximbank công bố từng thời kỳ. 

 


