
Biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân tại quầy
Ngân hàng TNHH MTV CIMB (Việt Nam)

CIMB Bank (Vietnam) Ltd. Consumer banking  deposit interest rates

Ngày hiệu lực/Effective Date 2 7 1 1 2 0 2 0

(*) Lưu ý/Notes:
- Các biểu lãi suất trên có thể thay đổi theo từng thời điểm mà không cần báo trước
- Đối với tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn, nếu tất toán trước hạn trước 1 tháng sẽ được áp dụng lãi suất 0%
- Đối với tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn, nếu tất toán trước hạn từ hoặc sau 1 tháng trở lên sẽ được áp dụng 

lãi suất là 0.1%/năm (đối với VND) & 0% (đối với USD & AUD)

- The above interest rates can be amended at anytime without prior notice.
- For fixed deposits, early break before 1 month will be applied 0% interest rate.
- For fixed deposits, early break at or after 1 month will be applied interest rate of 0.1%p.a (applied for VND) 

& 0% (applied for USD & AUD)
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Tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn/
Fixed Deposits

1 tuần / 1 week

Loại tài khoản/Account types Khách hàng tiêu 
chuẩn

Standard 
customers

Khách hàng 
Ưu tiên

Preferred 
customers

0.20% 0.20%
Tài khoản giao dịch/
Current Account

3 tháng / 3 months
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18 tháng / 18 months
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0.20% 0.20%

0.20% 0.20%

3.50% 3.50%
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Lãi suất (%/năm) /Interest rates(%p.a)
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