
THỂ LỆ SẢN PHẨM “COMBO TIẾT KIỆM DU HỌC” 
 

1. Phạm vi áp dụng: trên toàn hệ thống Eximbank. 

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là du học sinh hoặc thân nhân du học sinh 

thỏa điều kiện sau: 

- Khách hàng cá nhân mới chưa từng sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của 

Eximbank; hoặc 

- Khách hàng cá nhân đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Eximbank nhưng không 

có trong “Combo tiết kiệm du học”; hoặc 

- Khách hàng cá nhân đang sử dụng một trong các sản phẩm, dịch vụ của “Combo 

tiết kiệm du học”, có nhu cầu đăng ký thêm các sản phẩm, dịch vụ còn lại của 

“Combo tiết kiệm du học”. 

3. Quy định tham gia sản phẩm: 

3.1 Tiêu chí bắt buộc: Khách hàng cá nhân tham gia “Combo tiết kiệm du học” phải 

đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ sau của Eximbank: 

- Chuyển tiền du học, 

- Gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi tại Eximbank có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên với hình thức 

lãnh lãi cuối kỳ hoặc lãnh lãi hàng tháng (VND hoặc ngoại tệ) và thời gian gửi còn 

lại tối thiểu là 03 tháng kể từ ngày đăng ký “Combo tiết kiệm du học” có số tiền gửi 

thuộc 01 trong 04 nhóm sau: 

(i) Nhóm 1: dưới 200 triệu đồng hoặc ngoại tệ tương đương; 

(ii) Nhóm 2: từ 200 – dưới 500 triệu đồng hoặc ngoại tệ tương đương; 

(iii) Nhóm 3: từ 500 triệu đồng – dưới 01 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương; 

(iv) Nhóm 4: từ 01 tỷ đồng trở lên hoặc ngoại tệ tương đương. 

3.2 Tiêu chí được lựa chọn thêm: Khách hàng cá nhân tham gia “Combo tiết kiệm du 

học” có quyền lựa chọn đăng ký sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ sau của 

Eximbank: 

- Thẻ tín dụng quốc tế; 

- Combo tài khoản thanh toán bao gồm Combo tài khoản thanh toán thông thường 

hoặc Combo năng động hoặc Combo sành điệu. 

4. Quyền lợi tham gia sản phẩm: 



STT 
Quyền lợi khi 

tham gia 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 

4.1 

Phí chuyển tiền mục 

đích du học bằng 

điện và Bankdraft 

Theo biểu 

phí công bố 
Giảm 20% Giảm 30% Giảm 50% 

4.2 
Hạn mức chuyển 

tiền sinh hoạt phí 
Theo quy định hiện hành của Eximbank 

Tối đa 30 

ngàn USD/ 

năm 

4.3 

Thẻ tín dụng quốc tế 

(trường hợp khách 

hàng đăng ký và 

thỏa điều kiện phát 

hành thẻ theo quy 

định của Eximbank) 

Miễn phí phát hành và miễn phí thường niên năm đầu cho 

thẻ chính và thẻ phụ  

4.4 

Phí rút tiền từ thẻ 

VTop tại máy ATM 

trong và ngoài hệ 

thống Eximbank 

(trường hợp khách 

hàng đăng ký sử 

dụng Combo tài 

khoản thanh toán) 

Theo biểu 

phí công bố 

Miễn phí 01 

tháng đầu 

Miễn phí 02 

tháng đầu 

Miễn phí 03 

tháng đầu 

4.5 

Phí xác nhận số dư 

chứng minh tài 

chính 

Theo biểu phí công bố Miễn phí 

4.6 
Tỷ giá chuyển tiền 

du học 
Theo tỷ giá công bố 

- USD, GBP, 

CHF, AUD, 

CAD, SGD, 

EUR, NZD: 

giảm 5 đồng 

so với tỷ giá 

bán niêm yết 

tại thời điểm 

giao dịch, 

- HKD, THB: 

giảm 2 đồng 

so với tỷ giá 

bán niêm yết 



STT 
Quyền lợi khi 

tham gia 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 

tại thời điểm 

giao dịch, 

- JPY: giảm 

0,05 đồng so 

với tỷ giá bán 

niêm yết tại 

thời điểm giao 

dịch 

4.7 
Chính sách ưu tiên 

phục vụ 
Phục vụ theo thứ tự. 

Được ưu tiên 

phục vụ 

5. Quy định về việc ngừng sử dụng sản phẩm: 

- Sản phẩm “Combo tiết kiệm du học” sẽ tự chấm dứt khi thẻ tiết kiệm/tài khoản tiền 

gửi có kỳ hạn tham gia sản phẩm đến hạn hoặc được khách hàng tất toán; 

- Các ưu đãi của sản phẩm sẽ tự chấm dứt khi khách hàng ngừng sử dụng sản phẩm 

và Eximbank sẽ thực hiện thu phí chuyển tiền, phí rút tiền ATM, phí xác nhận số dư 

theo biểu phí công bố của Eximbank tại thời điểm giao dịch; 

- Khách hàng không được rút/tất toán trước hạn tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn 

khi tham gia “Combo tiết kiệm du học”. Nếu rút/tất toán trước hạn, khách hàng phải 

hoàn lại phí chuyển tiền, phí xác nhận số dư đã được Eximbank miễn, giảm cho 

khách hàng. 

6. Quy định khác: 

- Thẻ tiết kiệm/tài khoản tiền gửi có kỳ hạn đã tham gia chương trình khuyến mại huy động 

hiện hành vẫn được tham gia combo này và ngược lại, tài khoản đã tham gia combo này 

vẫn được tham gia các chương trình khuyến mại huy động hiện hành trong cùng thời điểm; 

- Khách hàng cá nhân được giới thiệu sử dụng “Combo tiết kiệm du học” bởi các cá 

nhân, đơn vị tư vấn du học, đơn vị đào tạo tham gia sản phẩm “Combo đối tác đồng 

hành du học” thì sẽ không hưởng các ưu đãi và quyền lợi của sản phẩm “Combo tiết 

kiệm du học”; 

- Khách hàng được cộng dồn số tiền gửi trên nhiều tài khoản tại cùng 01 nơi gửi tiền 

để đăng ký tham gia và nhận ưu đãi của sản phẩm; 

- Nguồn tiền gửi sử dụng vay cầm cố, thế chấp và nguồn tiền gửi có nguồn gốc từ 

nguồn tiền vay tại Eximbank không được tham gia sản phẩm này; 



- Phí chuyển tiền được giảm không bao gồm điện phí, phí ngân hàng nước ngoài, 

trường hợp số tiền phí sau khi giảm thấp hơn mức thu tối thiểu theo quy định của 

Eximbank sẽ thu bằng mức thu tối thiểu; 

- Trường hợp khách hàng thực hiện chuyển tiền du học tại đơn vị thực hiện khác nơi 

đăng ký tham gia sản phẩm, Giám Đốc nơi thực hiện chuyển tiền du học được xem 

xét, quyết định áp dụng ưu đãi cho khách hàng; 

- Phí rút tiền từ thẻ VTop tại máy ATM trong và ngoài hệ thống Eximbank chỉ áp 

dụng cho lần đầu tiên đăng ký tham gia sản phẩm; 

- Khách hàng có thể nhận ưu đãi miễn phí xác nhận số dư chứng minh tài chính trước 

khi thực hiện chuyển tiền du học nhưng phải đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch vụ 

khác theo quy định tham gia sản phẩm “Combo tiết kiệm du học”; 

- Hạn mức chuyển tiền sinh hoạt phí áp dụng trong trường hợp không có thông báo 

hạn mức sinh hoạt phí hoặc hạn mức sinh hoạt phí nêu trong thông báo thấp hơn hạn 

mức quy định của Eximbank ( trường hợp chuyển cao hơn hạn mức trong thông báo, 

khách hàng phải lập bảng dự trù chi phí theo quy định của Eximbank); 

- Đối tượng tham gia sản phẩm và các quy định khác liên quan chuyển tiền du học, 

“Combo tài khoản thanh toán thông thường”, “Combo năng động”,“Combo sành 

điệu”, thẻ tín dụng quốc tế, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán thực hiện theo quy 

định của Eximbank ban hành trong từng thời kỳ. 
 


