THỂ LỆ SẢN PHẨM TIẾT KIỆM “TIẾT KIỆM TRƯỜNG AN”
1. Đặc điểm sản phẩm


Đối tượng khách hàng: Sản phẩm huy động vốn này dành cho khách hàng từ 45
tuổi trở lên (tính theo năm), có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy đinh của
pháp luật Việt Nam được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm.



Loại tiền gửi: VND



Hình thức trả lãi: Lãi cuối kỳ/lãi tháng/lãi quý



Kỳ hạn gửi: 6, 9, 12, 13, 15, 18, 24, 36



Lãi suất: Theo quyết định hiện hành của DongA Bank trong từng thời kỳ

2. Phương thức gửi tiền


Người mở tài khoản phải trực tiếp thực hiện giao dịch tiền gửi lần đầu tại DongA
Bank



Với các lần giao dịch tiếp theo, khách hàng có thể đến ngân hàng trực tiếp giao
dịch gửi thêm tiền vào ngày đáo hạn



Khách hàng có thể đăng ký trích tự động theo định kỳ từ tài khoản Thẻ/ tiền gửi
thanh toán không kỳ hạn (VND) của khách hàng mở tại DongA Bank sang tài
khoản tiết kiệm Trường An vào ngày đáo hạn.

3. Quy định rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn


Khách hàng được rút vốn trước hạn



Khách hàng rút tiền gửi ngay trong ngày gửi tiền: khách hàng không được hưởng
lãi suất và khách hàng phải thanh toán phí kiểm đếm theo biểu phí hiện hành của
Ngân hàng Đông Á.



Khách hàng có nhu cầu rút vốn trước hạn, toàn bộ số tiền gửi của khách hàng sẽ
được hưởng theo lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút (không áp dụng
rút trước hạn từng phần kể từ 22/11/2017).

4. Hình thức nhận lãi


Nhận tiền mặt trực tiếp tại CN/PGD của DongA Bank,hoặc



Đăng ký nhận lãi thông qua tài khoản thẻ mở tại DongA Bank.

5. Quy định về thanh toán tiền gửi khi đến hạn
Vào ngày đáo hạn, khách hàng chưa đến ngân hàng tất toán, ngân hàng sẽ tự động tái
tục vốn và lãi theo quy định tiền gửi tiết kiệm hiện hành của DongA Bank
6. Các chính sách và quy định khác
Áp dụng theo Quy định về tiền gửi tiết kiệm hiện hành của DongA Bank.

