THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI CÙNG EXIMBANK”
1. Hình thức khuyến mại: Quay số cuối chương trình, và quà tặng
2. Thời gian triển khai: từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.
Riêng đối với hình thức quà tặng cho khách hàng gửi tiết kiệm: chương trình kết
thúc ngày 31/03/2022 hoặc đến khi điểm giao dịch hết quà tặng, tùy thời điểm nào
đến trước.
3. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
4. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân thỏa điều kiện chương
trình
5. Sản phẩm khuyến mại:
STT

Dịch vụ

 Tài khoản thanh toán, hoặc các gói combo tiền gửi thanh toán.
Trong đó các gói combo tiền gửi thanh toán bao gồm:
 Combo tài khoản thanh toán: trọn gói các dịch vụ đi kèm gồm SMS Banking, Online
Banking, thẻ ATM, khi mở tài khoản thanh toán.
 Combo năng động: trọn gói các dịch vụ đi kèm gồm SMS Banking, Online Banking,
Dịch
thẻ ATM, thẻ ghi nợ quốc tế, khi mở tài khoản thanh toán.
vụ 1  Combo sành điệu: trọn gói các dịch vụ đi kèm gồm SMS Banking, Online Banking,
thẻ ATM, thẻ tín dụng, khi mở tài khoản thanh toán.
 Sử dụng combo miễn phí chuyển tiền Online: Khách hàng mở combo tài khoản
thanh toán hoặc combo năng động hoặc combo sành điệu, và duy trì tối thiểu
500.000 đồng trong tài khoản thanh toán, được miễn phí sử dụng gói combo và miễn
phí chuyển tiền Online.


Số dư bình quân tổng các tài khoản thanh toán của khách hàng (SDBQ CASA) tăng trong
tháng 4, cụ thể:
 SDBQ CASA tháng 4/2022 tăng so SDBQ CASA tháng 3/2022
Dịch
vụ 2  SDBQ CASA tháng 4/2022 = tổng số dư các tài khoản thanh toán của khách hàng
cuối mỗi ngày trong tháng 4/2022 chia cho (:) tổng số ngày trong tháng 4/2022
 SDBQ CASA tháng 3/2022 = tổng số dư các tài khoản thanh toán của khách hàng
cuối mỗi ngày trong tháng 3/2022 chia cho (:) tổng số ngày trong tháng 3/2022


Số dư bình quân tổng các tài khoản thanh toán của khách hàng (SDBQ CASA) tăng trong
tháng 5, cụ thể:
 SDBQ CASA tháng 5/2022 tăng so SDBQ CASA tháng 4/2022
Dịch
vụ 3  SDBQ CASA tháng 5/2022 = tổng số dư các tài khoản thanh toán của khách hàng
cuối mỗi ngày trong tháng 5/2022 chia cho (:) tổng số ngày trong tháng 5/2022
 SDBQ CASA tháng 4/2022 = tổng số dư các tài khoản thanh toán của khách hàng
cuối mỗi ngày trong tháng 4/2022 chia cho (:) tổng số ngày trong tháng 4/2022
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STT

Dịch vụ



Số dư bình quân tổng các tài khoản thanh toán của khách hàng (SDBQ CASA) tăng trong
tháng 6, cụ thể:
 SDBQ CASA tháng 6/2022 tăng so SDBQ CASA tháng 5/2022
Dịch
vụ 4  SDBQ CASA tháng 6/2022 = tổng số dư các tài khoản thanh toán của khách hàng
cuối mỗi ngày trong tháng 6/2022 chia cho (:) tổng số ngày trong tháng 6/2022
 SDBQ CASA tháng 5/2022 = tổng số dư các tài khoản thanh toán của khách hàng
cuối mỗi ngày trong tháng 5/2022 chia cho (:) tổng số ngày trong tháng 5/2022
Dịch 
vụ 5

Tiền gửi, tiết kiệm thường VNĐ, hình thức lãnh lãi cuối kỳ, lãnh lãi hàng tháng, kỳ
hạn: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 tháng

6. Giải thưởng Quay số cuối chương trình:
6.1 Giải thưởng của mỗi dịch vụ: Mỗi dịch vụ trong 5 dịch vụ có cơ cấu giải thưởng
sau
01 Giải đặc biệt:

05 Giải Nhất:

01 Điện thoại Iphone 13 Pro Max, 256GB
10 Giải Nhì

Máy lọc không khí COWAY AP-1008CH

01 Máy lọc nước COWAY CHP – 18AR
20 Giải Ba

Nồi chiên không dầu Lock&Lock mã EJF259BLK

50 Giải khuyến khích

Vali du lịch Travel zone 20 inch, Lock & Lock mã LTZ994RTSA, màu tím
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Cơ cấu giải
thưởng

Số
giải

Trị giá 1
giải thưởng
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Điện thoại Iphone 13 Pro Max, 256GB

1

34.500.000

34.500.000

Giải nhất

Máy lọc nước COWAY CHP – 18AR (VILAEM2)

5

20.064.000

100.320.000

Giải nhì

Máy lọc không khí COWAY AP-1008CH (SWAN)

10

9.735.000

97.350.000

Giải ba

Nồi chiên không dầu Lock&Lock Air Fryer. 5.2L,
220-240V,50/60Hz, Màu đen, mã EJF259BLK.

20

3.311.000

66.220.000

Giải khuyến
khích

Vali du lịch Travel zone 20inch, Lock&Lock mã
LTZ994RTSA

50

1.375.000

68.750.000

Nội dung giải thưởng

Mỗi dịch vụ
Giải đặc biệt

Tổng cộng giải thưởng

86

của mỗi dịch vụ

367.140.000

6.2 Tổng cơ cấu giải thưởng của 5 dịch vụ:
Cơ cấu giải
thưởng của
toàn chương
trình

Nội dung giải thưởng

Số
giải

Trị giá 1
giải thưởng
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Điện thoại Iphone 13 Pro Max, 256GB

5

34.500.000

172.500.000

Giải nhất

Máy lọc nước COWAY CHP – 18AR (VILAEM
2)

25

20.064.000

501.600.000

Giải nhì

Máy lọc không khí
SWAN)

50

9.735.000

486.750.000

Giải ba

Nồi chiên không dầu Lock&Lock Air Fryer.
5.2L, 220-240V,50/60Hz, Màu đen, mã
EJF259BLK.

100

3.311.000

331.100.000

Giải khuyến
khích

Vali du lịch Travel zone 20inch, Lock&Lock mã
LTZ994RTSA

250

1.375.000

343.750.000

Giải đặc biệt

COWAY AP-1008CH (

Tổng cộng giải thưởng
của toàn chương trình

430

1.835.700.000

7. Quà tặng: cho khách hàng gửi tiết kiệm (Dịch vụ 5)
Khách hàng gửi tiền tại quầy, được Eximbank tặng quà, với đa dạng quà tặng cho khách
hàng lựa chọn khi gửi tiền (đảm bảo đúng quy định trần của Ngân hàng Nhà nước):
 Bộ ly pha lê RCR (1) hoặc Máy sấy tóc Lock & Lock (2)
 Bình cà fe/trà giữ nhiệt La Fonte (3)
3

Bộ 2 ly pha lê RCR

Máy sấy tóc Lock & Lock

(1)

Bình cà fe/trà giữ nhiệt La Fonte

(2)

(3)

8. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:

-

-

STT

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục khách hàng phải thực hiện để tham gia chương trình
khuyến mại:
Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân (KHCN) khi tham gia 1 trong 5 dịch vụ của
chương trình, nếu thỏa điều kiện được cấp mã số dự thưởng, sẽ được cấp mã số dự thưởng để
tham gia chương trình khuyến mại.
Điều kiện để được cấp mã số dự thưởng của 5 dịch vụ như sau:

Sản phẩm dịch vụ áp
dụng

Điều kiện 1 mã
số dự thưởng

KHCN mở mới tài khoản Cứ 1 tài khoản
thanh toán tại quầy, hoặc
mở mới:
KHCN mở mới các gói nhận 1 mã số
combo tiền gửi thanh toán
Dịch tại quầy (Không áp dụng dự thưởng
vụ 1 đối với các khách hàng
đang sử dụng tiền gửi
thanh toán hiện hữu và
chuyển đổi giữa các gói
combo)

Thời điểm cấp
mã số dự
thưởng

Hình thức cấp
mã số dự
thưởng

Ngay tại thời Mã
số
dự Cấp bằng phiếu
điểm mở mới tài thưởng là “TT thông báo mã
khoản
và 07 chữ số”, số dự thưởng và
được cấp tăng đưa trực tiếp
dần từ
cho khách hàng
số TT0000001 tại quầy ngay
tại thời điểm
đến TT9999999 hoàn các thủ
tục mở mới tài
khoản.

Cấp trong tháng
Dịch KHCN có SDBQ CASA Cứ mỗi
05/2022,
vụ 2 tháng 04/2022 tăng so 10 triệu đồng
SDBQ
CASA
tháng
sau khi chốt số
SDBQ CASA
03/2022
SDBQ
CASA
tháng 4 tăng
tháng 04/2022
thêm:
nhận 1 mã số
dự thưởng
Cấp trong tháng
Dịch KHCN có SDBQ CASA Cứ mỗi
06/2022,
vụ 3 tháng 05/2022 tăng so 10 triệu đồng
SDBQ
CASA
tháng
sau khi chốt số
SDBQ CASA
04/2022
SDBQ
CASA
tháng 5 tăng
tháng
05/2022
thêm:
nhận 1 mã số

Mã số dự
thưởng

Mã
số
dự Cấp mã số dự
thưởng là “T4 thưởng qua tin
và 07 chữ số”, nhắn SMS gửi
được cấp tăng đến số điện
dần từ
thoại KHCN đã
số T40000001 đăng ký SMS
Banking
với
đến T49999999 Eximbank,
Mã
số
dự
thưởng là “T5
và 07 chữ số”,
được cấp tăng
dần từ

hoặc cấp bằng
phiếu thông báo
mã
số
dự
thưởng
(nếu
khách hàng yêu
cầu)

số T50000001
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Sản phẩm dịch vụ áp
dụng

STT

Điều kiện 1 mã
số dự thưởng

Thời điểm cấp
mã số dự
thưởng

dự thưởng

nhận 1 mã số

và
Dịch KHCN thực hiện đến
vụ 5 Eximbank mở mới tiền gửi
tiết kiệm hoặc tiền gửi có
kỳ hạn loại tiền VNĐ 1
tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6
tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15
tháng, 18 tháng, 24 tháng,
36 tháng, hình thức lãnh lãi
cuối kỳ, hoặc lãnh lãi hàng
tháng

10 triệu đồng:
nhận 1 mã số
dự thưởng.
Số lượng mã dự
thưởng được tính
trên từng tài
khoản,
không
cộng dồn các tài
khoản để tính mã
số dự thưởng

Mã
số
dự
thưởng là “T6
và 07 chữ số”,
được cấp tăng
dần từ
số T60000001
đến T69999999

dự thưởng
Cứ mỗi

Hình thức cấp
mã số dự
thưởng

đến T59999999

Cấp trong tháng
Dịch KHCN có SDBQ CASA Cứ mỗi
07/2022,
vụ 4 tháng 06/2022 tăng so 10 triệu đồng
SDBQ
CASA
tháng
sau khi chốt số
SDBQ CASA
05/2022
SDBQ
CASA
tháng 6 tăng
tháng 06/2022
thêm:

KHCN mới chưa gửi tiết
kiệm trước năm 2022: được
hiểu là KHCN có số dư tiền
gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ
hạn tại thời điểm cuối
31/12/2021 bằng 0;

Mã số dự
thưởng

Ngay tại thời
điểm mở mới tiết
kiệm, tiền gửi có
kỳ hạn

Mã
số
dự Cấp bằng phiếu
thưởng là “TK thông báo mã
và 07 chữ số”, số dự thưởng
được cấp tăng (đối với tiền
dần từ
gửi có kỳ hạn)
số TK0000001

hoặc

đến TK9999999

sổ tiết kiệm có
in mã số dự
thưởng trên sổ
tiết kiệm và đưa
trực tiếp cho
khách hàng tại
quầy giao dịch
ngay tại thời
điểm hoàn tất
các thủ tục.

KHCN khi tham gia dịch vụ 5: trong trường hợp đã trúng thưởng không được tất toán trước
hạn.
- Quy định về việc cấp mã số dự thưởng:
+ Mỗi sản phẩm dịch vụ sẽ được phát hành một dãy số dự thưởng khác nhau, bắt đầu từ 2 chữ
cái để nhận diện dịch vụ và 7 mã số tiếp theo.
 Dịch vụ 1: TT và 07 mã số, cấu trúc TTxxxxxxx
 Dịch vụ 2: T4 và 07 mã số, cấu trúc T4xxxxxxx
 Dịch vụ 3: T5 và 07 mã số, cấu trúc T5xxxxxxx
 Dịch vụ 4: T6 và 07 mã số, cấu trúc T6xxxxxxx
 Dịch vụ 5: TK và 07 mã số, cấu trúc TKxxxxxxx
+ Mỗi sản phẩm dịch vụ có tổng số dự thưởng dự kiến phát hành là 9.999.999 số dự thưởng
+ Số dự thưởng được cấp cho khách hàng tham gia chương trình theo phương thức trực tuyến và
duy nhất trong toàn hệ thống, như sau:
 Mã số dự thưởng là 07 chữ số được cấp tăng dần từ số 0000001 đến 9999999.
 Trường hợp khách hàng được cấp từ 02 mã số dự thưởng trở lên, mã số dự thưởng sau
tăng dần so mã số trước 01 đơn vị và được thể hiện bằng dãy số từ [mã số bắt đầu] đến
[mã số kết thúc].
-
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8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:
Mã số dự thưởng được cấp khi khách hàng thực hiện: mở tài khoản, hoặc gửi tiền tiết kiệm,
tiền gửi có kỳ hạn, hoặc có SDBQ CASA tăng lên trong các tháng 4/2022, tháng 5/2022, tháng
6/2022, và thỏa điều kiện để cấp mã số dự thưởng.
Mã số dự thưởng khi khách hàng giao dịch tại quầy: được in trực tiếp trên Thẻ tiết kiệm (nếu
gửi tiết kiệm) hoặc Phiếu thông báo mã số dự thưởng (nếu mở mới tài khoản thanh toán hoặc
mở mới các gói combo tiền gửi thanh toán hoặc gửi tiền gửi có kỳ hạn).
Riêng đối với các dịch vụ 2, dịch vụ 3, dịch vụ 4 được cấp mã số dự thưởng căn cứ trên SDBD
CASA tăng thêm trong tháng; trong vòng 20 ngày sau khi kết thúc tháng trước, Eximbank cấp
mã số dự thưởng và gửi tin nhắn cho khách hàng với nội dung tin nhắn 156 ký tự:
+ Nội dung tin nhắn: “Ma so du thuong cua Quy Khach co CIF xxxxxxxxx khi tang SD
Binh quan TGTT thang x la: tu xxxxxxxxx den xxxxxxxxx. Chuc Quy khach trung
thuong. LH 18001199”
+ Hình thức gửi tin nhắn:
 Đối với khách hàng có đăng ký sử dụng Mobile Banking tại Eximbank, Eximbank gửi
tin nhắn OTT cho khách hàng qua Mobile Banking. Khách hàng truy cập tin nhắn trong
mục Thông báo trên Mobile Banking của khách hàng.
 Đối với khách hàng không có đăng ký sử dụng Mobile Banking tại Eximbank:
Eximbank gửi tin nhắn SMS cho khách hàng qua số điện thoại di động mà khách hàng
đả đăng ký dịch vụ SMS Banking tại Eximbank.
Hoặc khi khách hàng đến Eximbank yêu cầu được cấp lại mã số dự thưởng, Eximbank in
Phiếu thông báo mã số dự thưởng cấp cho khách hàng.
Eximbank thu hồi mã số dự thưởng trong các trường hợp sau:
+ Khi khách hàng đã từng tham gia dịch vụ 1 là mở mới tiền gửi thanh toán hoặc mở mới các
gói Combo tiền gửi thanh toán; nhưng đến khi kết thúc chương trình là 30/06/2022 khách
hàng đã đóng tài khoản tiền gửi thanh toán.
+ Khi khách hàng đã từng tham gia dịch vụ 5 là có gửi tiền; nhưng đến khi kết thúc chương
trình là 30/06/2022 khách hàng đã tất toán trước hạn tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ
hạn.
8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
Bằng chứng xác định trúng thưởng: là Thẻ tiết kiệm hoặc Phiếu thông báo mã số dự thưởng
hoặc tin nhắn hợp lệ có chứa mã số dự thưởng trùng khớp với mã số trúng thưởng.
Thẻ tiết kiệm hoặc Phiếu thông báo mã số dự thưởng hợp lệ là Thẻ tiết kiệm, Phiếu thông báo
mã số dự thưởng do Eximbank phát hành, đã điền đầy đủ các thông tin, không bị tẩy xóa, thay
đổi, thẻ tiết kiệm không bị rách rời, chắp vá.
8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
Thời gian xác định trúng thưởng: Quay số xác định trúng thưởng cuối kỳ được tổ chức ngày
28/07/2022, áp dụng cho tất cả mã số dự thưởng tham gia chương trình.
Địa điểm xác định trúng thưởng: Lễ quay số xác định trúng thưởng được tổ chức với sự chứng
kiến của đại diện khách hàng chương trình, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương mại
và được thực hiện tại Hội sở Eximbank, Tầng 8, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến
Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
Cách thức xác định trúng thưởng:
+ Mỗi sản phẩm dịch vụ được thực hiện quay số mỗi lần khác nhau.
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+ Mỗi lần quay số xác định 7 chữ số. Khách hàng trúng thưởng là khách hàng có mã số dự
thưởng trùng với kết quả quay số. Một khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng của chương
trình.
+ Khách hàng có nhiều mã số trúng thưởng sẽ được nhận tất cả các giải thưởng.
+ Thứ tự quay thưởng các giải lần lượt là Giải Khuyến Khích, Giải ba, Giải Nhì, Giải Nhất, Giải
Đặc biệt.
+ Hình thức quay số điện tử: khi thực hiện quay số khách hàng sẽ được mời và thực hiện ấn nút
trên chương trình Quay số của Eximbank. Sau khi ấn nút, sẽ hiển thị thông tin khách hàng
trúng thưởng trên màn hình của chương trình quay số.
8.5 Thông báo trúng thưởng:
Thời hạn, cách thức thông báo trúng thưởng cho khách hàng:
+ Chậm nhất 08/08/2022, Eximbank sẽ thông báo trúng thưởng cho khách hàng.
+ Cách thức thông báo trúng thưởng cho khách hàng:
 Eximbank gửi thư thông báo trúng thưởng cho khách hàng, và Eximbank gửi tin nhắn SMS,
thông báo trực tiếp bằng cách gọi điện thoại cho khách hàng.
 Và thông báo kết quả quay thưởng được đăng tải trên trang web www.eximbank.com.vn
8.6 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
Địa điểm trao thưởng: Khách hàng nhận thưởng tại điểm giao dịch Eximbank nơi mà khách
hàng gửi tiền có mã số trúng thưởng.
Cách thức trao thưởng: Eximbank trao thưởng trực tiếp cho khách hàng
Thủ tục trao thưởng: Khi nhận thưởng, khách hàng trúng thưởng phải xuất trình giấy tờ tùy
thân bản chính (là thẻ căn cước, hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực), thẻ
tiết kiệm, thư thông báo trúng thưởng hoặc tin nhắn SMS thông báo trúng thưởng, và ký nhận
vào Phiếu thông báo và trao thưởng quay số cuối kỳ chương trình.
Thời hạn kết thúc trao thưởng: Eximbank có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là
31/08/2022. Nếu hết ngày 31/08/2022 khách hàng không nhận thưởng, giải thưởng sẽ được xử
lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu
nhập không thường xuyên: Khách hàng trúng thưởng phải chịu các chi phí liên quan đến việc
nhận giải thưởng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.
8.7 Các quy định khác:
Các quy định khác theo quy định sản phẩm khách hàng tham gia
Eximbank công bố kết quả trúng thưởng trên website của Eximbank www.eximbank.com.vn;
công bố tại các điểm giao dịch của Eximbank và thông báo trực tiếp cho khách hàng trúng
thưởng bằng điện thoại và email (nếu có) với thời hạn thông báo chậm nhất trong vòng 07 ngày
làm việc kể từ ngày quay số.
Khách hàng có trách nhiệm cung cấp số điện thoại và email (nếu có) cho Eximbank để được
nhận thông báo trúng thưởng (trong trường hợp Khách hàng trúng thưởng).
Nếu được khách hàng đồng ý, Eximbank sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng
thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.
9. Điều kiện tham gia hình thức Quà tặng:

-

-

Khách hàng tham gia chương trình thỏa điều kiện Dịch vụ 5, ngoài mã số dự thưởng được cấp
để tham gia Quay số cuối chương trình, khách hàng được tặng thêm Quà tặng nếu thỏa điều
kiện nhận quà.
Điều kiện nhận Quà tặng: Cứ mỗi số tiền gửi sau trên mỗi tài khoản, nhận 01 quà tặng
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Kỳ hạn

6 tháng

9 tháng

12 tháng

15 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

300 triệu

250 triệu

190 triệu

120 triệu

380 triệu

320 triệu

230 triệu

160 triệu

Quà tặng: Bộ ly pha lê RCR hoặc Máy sấy tóc Lock & Lock
Lãi cuối kỳ
750 triệu

500 triệu

380 triệu

Lãi hàng tháng
Quà tặng: Bình cà fe/trà giữ nhiệt La Fonte
Lãi cuối kỳ
950 triệu

650 triệu

500 triệu

Lãi hàng tháng
- Số tiền gửi để nhận quà tặng: được tính trên từng tài khoản, không cộng dồn số tiền gửi trên nhiều
tài khoản để nhận quà tặng.
- Mỗi 1 tài khoản khách hàng được nhận nhiều loại quà tặng khác nhau nếu tổng mức gửi thỏa điều
kiện nhận quà.
Ví dụ: Khách hàng gửi 1,7 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng lãnh lãi cuối kỳ, được nhận:


01 Bộ ly pha lê RCR hoặc Máy sấy tóc Lock & Lock cho số tiền 750 triệu.



01 Bình cà fe/trà giữ nhiệt La Fonte cho số tiền 950 triệu.

- Mỗi khách hàng nhận tối đa: 03 Bộ ly pha lê RCR hoặc Máy sấy tóc Lock & Lock; 03 Bình
càfe/trà giữ nhiệt La Fonte
- Lãi suất tiền gửi tham gia chương trình: do Eximbank công bố từng thời kỳ.
- Khách hàng gửi tiền đã nhận quà tặng, nếu tất toán trước hạn tiền gửi, tiết kiệm trong thời gian
diễn ra chương trình khuyến mãi, hoàn lại tiền như sau:
- Vào ngày đến hạn, khách hàng không đến Eximbank lãnh và không có yêu cầu khác:
 Nếu Chương trình khuyến mãi “Ngập tràn ưu đãi cùng Eximbank” còn triển khai: Eximbank
nhập lãi vào vốn và tự động tái tục thêm 1 kỳ hạn mới, với lãi suất của Chương trình “Ngập
tràn ưu đãi cùng Eximbank” tại thời điểm tái tục (không áp dụng tặng quà cho tài khoản tự
động tái tục).
 Nếu Chương trình khuyến mãi “Ngập tràn ưu đãi cùng Eximbank” không còn triển khai:
Eximbank nhập lãi vào vốn và chuyển sang tiền gửi, tiết kiệm thường, cùng kỳ hạn, cùng
hình thức lãnh lãi.
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