
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GÓI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM 

 

Điều 1: Định nghĩa 

Gói sản phẩm Tiền gửi Tiết kiệm có kỳ hạn(“Gói TGTK”): là gói sản phẩm tiển gửi tiết kiệm có kỳ 
hạn (“TGTK”) bao gồm TGTK bằng đồng Việt Nam và TGTK bằng đô la Mỹ được mở đồng thời 
với cùng kỳ hạn và theo từng cặp TGTK tương ứng bằng đồng Việt Nam và đô la Mỹ như sau:  

- Gói TGTK 1: Cặp TGTK với mỗi giá trị TGTK từ 1.000.000.000 (một tỷ) đồng Việt Nam và  
từ 50.000 (Năm mươi nghìn) đô la Mỹ tương ứng theo bảng minh họa sau; 

Giá trị TGTK VND Giá trị TGTK USD 
1.000.000.000  50.000 
2.000.000.000  100.000 
3.000.000.000  150.000 
4.000.000.000  200.000 
5.000.000.000  250.000 
6.000.000.000  300.000 
7.000.000.000  350.000 
8.000.000.000  400.000 
9.000.000.000  450.000 

 

- Gói TGTK 2: Cặp TGTK với giá trị TGTK từ 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng Việt Nam và 
từ 500.000 (Năm trăm nghìn) đô la Mỹ tương ứng theo bảng minh họa sau: 

Giá trị TGTK VND Giá trị TGTK USD 
10.000.000.000  500.000 
11.000.000.000  550.000 
12.000.000.000  600.000 
13.000.000.000  650.000 
14.000.000.000 700.000 
… … 

 

Điều 2: Ưu đãi Khách hàng khi tham gia Gói TGTK 

Khi tham gia Gói TGTK, Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi ưu đãi áp dụng cho TGTK 
bằng đồng Việt Nam theo từng gói TGTK tương ứng theo quy định của CIMB tùy từng thời kỳ.  

Điều 3: Các quy định về Gói TGTK 

3.1 Khách hàng tham gia Gói TGTK bằng việc mở đồng thời tài khoản TGTK bằng đồng Việt 
Nam và tài khoản TGTK bằng đô la Mỹ với cùng kỳ hạn và theo các gói TGTK tương ứng 
theo quy định tại Điều 1.  
 

3.2 Rút trước hạn TGTK thuộc Gói TGTK 

Việc rút trước hạn TGTK thuộc Gói TGTK được quy định như sau: 

3.2.1 Đối với TGTK đồng Việt Nam:  



a. Trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ tiền gửi: Phần tiền gửi rút 
trước hạn sẽ được áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của CIMB tại 
thời điểm Khách hàng rút trước hạn tiền gửi.  

b. Đối với phần tiền gửi còn lại khi Khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi:  

(i) Trường hợp Khách hàng vẫn duy trì TGTK đô la Mỹ: Giữ nguyên mức lãi suất đang 
được áp dụng trên khoản TGTK có kỳ hạn Việt Nam đồng mà Khách hàng rút trước 
hạn một phần.  

(ii) Trường hợp Khách hàng rút trước hạn đồng thời TGTK đô la Mỹ:  

 Trong kỳ hạn gửi tiền đầu tiên: Lãi suất ưu đãi đang áp dụng trên khoản TGTK 
đồng Việt Nam sẽ được điều chỉnh về mức lãi suất thông thường đối với phân 
khúc khách hàng tương ứng tính từ thời điểm gửi tiền ban đầu. 

 Không nằm trong kỳ hạn gửi tiền đầu tiên: Lãi suất ưu đãi đang áp dụng trên 
khoản TGTK đồng Việt Nam sẽ được điều chỉnh về mức lãi suất thông thường 
đối với phân khúc khách hàng tương ứng tính từ thời điểm đáo hạn gần nhất.  

3.2.2 Đối với TGTK đô la Mỹ:  

- Trường hợp Khách hàng rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ TGTK đô la Mỹ, lãi suất 
ưu đãi đang áp dụng trên TGTK đồng Việt Nam sẽ được điều chỉnh về mức lãi suất như 
được quy định tại Điều 3.2.1.b.(ii).  

3.3 Sử dụng TGTK làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại CIMB 

- Khách hàng được sử dụng TGTK bằng đồng Việt Nam thuộc Gói TGTK để làm tài sản 
bảo đảm theo chính sách sản phẩm vay của CIMB.  

- TGTK bằng đô la Mỹ thuộc Gói TGTK không được phép sử dụng để làm tài sản bảo đảm 
cho sản phẩm vay tại CIMB.  

3.4 Chấm dứt ưu đãi của Gói TGTK: 

Các ưu đãi của Gói sản phẩm TGTK dành cho Khách hàng sẽ chấm dứt trong các trường 
hợp sau đây: 

- Khách hàng rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ TGTK bằng đô la Mỹ thuộc Gói TGTK. 

- Khách hàng sử dụng TGTK bằng đô la Mỹ thuộc Gói TGTK làm tài sản bảo đảm cho bất 
kỳ khoản vay nào của Khách hàng tại CIMB. 

Theo đó, lãi suất ưu đãi áp dụng trên TGTK đồng Việt Nam thuộc Gói TGTK sẽ được điều 
chỉnh về mức lãi suất thông thường dành cho từng phân khúc khách hàng tính từ thời 
điểm gửi tiền ban đầu hoặc ngày đáo hạn gần nhất tùy từng trường hợp.  

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng 

- Khách hàng được quyền đăng ký tham gia nhiều Gói TGTK tại cùng một thời điểm và 
được hưởng các ưu đãi khi đáp ứng các điều kiện của Gói TGTK. 

- Khách hàng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện liên quan đến sản phẩm tiền gửi 
tiết kiệm của CIMB.  



- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều Khoản và Điều Kiện Gói 
Tiền Gửi Tiết Kiệm này. 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của CIMB 

- CIMB có toàn quyền quyết định việc Khách hàng đáp ứng điều kiện để tham gia, hưởng 
các quyền lợi của Gói TGTK, miễn là quyết định của CIMB căn cứ trên các cơ sở phù 
hợp. Quyết định của CIMB là quyết định cuối cùng.  

- CIMB được toàn quyền tạm ngừng, chấm dứt Gói TGTK mà không cần sự đồng ý, chấp 
thuận của Khách hàng nhằm tuân thủ pháp luật quy định hiện hành. Trong trường hợp 
này, CIMB sẽ thông báo cho Khách hàng bằng các phương thức phù hợp.  

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và điều khoản khác tại Điều Khoản và 
Điều Kiện Gói Tiền Gửi Tiết Kiệm này.  

Điều 6: Các quy định khác 

- Điều Khoản và Điều Kiện Gói Tiền Gửi Tiết Kiệm này được điểu chỉnh bởi và được hiểu 
theo các quy định của luật pháp Việt Nam.  

- Khách hàng đồng ý không hủy ngang rằng mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan 
đến Điều Khoản và Điều Kiện Gói Tiền Gửi Tiết Kiệm này nếu không giải quyết được 
thông qua thương lượng thì sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam 
theo luật pháp Việt Nam.  

- Nếu bất kỳ điều nào trong Điều Khoản và Điều Kiện Gói Tiền Gửi Tiết Kiệm này không 
còn hiệu lực, không còn hợp lệ hoặc không thể thi hành theo bất kỳ quyền tài phán nào, 
điều đó sẽ không ảnh hưởng hoặc gây mất hiệu lực đến tính hiệu lực, hợp lệ hoặc khả 
năng thi hành của tất cả các điều khoản còn lại trong Điều Khoản và Điều Kiện Gói Tiền 
Gửi Tiết Kiệm này. 

- Điều Khoản và Điều Kiện Gói Tiền Gửi Tiết Kiệm này phải được đọc cùng với và là một 
phần không thể tách rời của Bản Điều Khoản và Điều Kiện Chung  của CIMB.  

- Khách hàng đồng ý rằng Điều Khoản và Điều Kiện Gói Tiền Gửi Tiết Kiệm này có thể 
được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, toàn bộ hoặc một phần, theo quyền quyết định của CIMB 
tùy từng thời điểm. Trong trường hợp này, CIMB sẽ thông báo đến cho Khách hàng theo 
bất kỳ phương thức nào mà CIMB cho là phù hợp và các nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực 
kể từ ngày được đề cập trong thông báo thay đổi đó.  

Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Gói TGTK sau bảy (07) ngày kể từ ngày CIMB thông 
báo/công bố về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ nói trên được xem là Khách hàng đã nhận 
biết, chấp nhận và đồng ý ràng buộc với các sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ đó mà không có 
bảo lưu. Trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ nêu trên, 
Khách hàng phải thực hiện thủ tục chấm dứt sử dụng Gói TGTK tại các địa điểm giao dịch 
của CIMB. 

 

 

 


