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## RESTRICTED ## 

 
 

Ngày hiệu lực: 25/05/2023 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN 

 

TÀI KHOẢN THANH TOÁN 
 

Loại Tài Khoản Thanh Toán Lãi suất (%/năm) 

Tài khoản thanh toán bằng VND 0.0%  

Tài khoản thanh toán bằng Ngoại tệ 

(SGD, USD, JPY, EUR, THB, HKD) 
0.0% 

 

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN 
 

Loại Tiền Tệ Lãi suất (%/năm) 

VND Để biết mức lãi suất chi tiết, vui lòng liên hệ Giám Đốc quan hệ khách hàng 

của quý khách hoặc liên hệ Đường dây nóng của chúng tôi tại: 

• Email: uobv.wbcallcenter@uobgroup.com  

• 1800 558 880 USD 

 

Ghi chú:  

• Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tài khoản thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn bằng VND dưới 1 tháng là 

0.2%/năm. 

• Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn bằng VND từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5%/năm.  

• Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn bằng USD là 0,0%/năm. 

• Lãi suất nêu trên được tính trên cơ sở 365 ngày/năm. 

• Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn VNĐ thấp nhất áp dụng đối với tiền gửi rút trước hạn toàn bộ là 0% hoặc một 

mức lãi suất khác được xác định cụ thể bởi Ngân Hàng và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước 

từng thời kỳ.  

• Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan quy định về rút trước hạn tiền gửi đối với tiền gửi ký quỹ, 

Ngân Hàng sẽ thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan đó để áp dụng mức lãi suất đối với rút trước hạn 

tiền gửi ký quỹ.  

• Quy trình nhận và chi trả khoản tiền gửi có kỳ hạn sẽ được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của 

khách hàng. 

• Khách hàng phải giữ thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn an toàn và phải thông báo ngay cho Ngân Hàng bằng 

văn bản nếu thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn bị mất, bị đánh cắp, bị thất lạc hoặc bị nhàu nát. Khách Hàng 

sẽ bồi thường cho Ngân Hàng và giữ cho Ngân Hàng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt 

hại hoặc phí tổn mà Ngân Hàng hoặc bất kỳ bên nào phải chịu khi thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn bị mất, 

bị đánh cắp, bị thất lạc hoặc bị nhàu nát. 

• Khách hàng có thể tra cứu tiền gửi bằng cách gửi email đến uobv.wbcallcenter@uobgroup.com hoặc 

điện thoại đến số Đường Dây Nóng 1800 558 880 hoặc đăng nhập vào hệ thống Ngân hàng trực tuyến 

của chúng tôi. 
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