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## RESTRICTED ## 

 
Ngày hiệu lực: 28/04/2023 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

 

TÀI KHOẢN THANH TOÁN 
 

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

Tài khoản thanh toán bằng VND 0,00  

Tài khoản thanh toán bằng Ngoại tệ 

(SGD, USD) 
0,00 

 

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM / TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN 
 

  Tiền gửi có kỳ hạn – UOB Easy 

Loại tiền tệ Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) 

VND 2 tháng 2,10 

VND 
45 ngày  

(dành cho Khách Hàng Ưu Tiên) 
2,10 

 

  Tiền gửi có kỳ hạn / Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 

Loại tiền tệ Kỳ hạn 
Lãi suất (%/năm) 

Tại quầy Internet 

VND 

1 tháng 2,00 2,00 

2 tháng 2,10 2,10 

3 tháng 2,20 2,20 

4 tháng 2,30 Không áp dụng 

6 tháng 6,00 6,00 

9 tháng 6,00 6,00 

12 tháng 6,50 6,50 

13 tháng 6,70 Không áp dụng 

18 tháng 7,00 Không áp dụng 

 

USD 

1 tháng 0,00 

2 tháng 0,00 

3 tháng 0,00 

6 tháng 0,00 

9 tháng 0,00 

12 tháng 0,00 
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## RESTRICTED ## 

Ghi chú:  

 Quy định chung 

o Mức lãi suất nêu trên có thể thay đổi tùy từng thời điểm. 

o Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn VNĐ thấp nhất áp dụng đối với tiền gửi rút trước hạn là 0%.  

o 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.  

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

o Khách hàng phải giữ Thẻ tiết kiệm/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn an toàn. Trong trường hợp 

nhàu nát, rách, mất Thẻ Tiết Kiệm/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn, Khách hàng phải báo ngay 

cho Ngân hàng. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về các giao dịch rút tiền do Khách hàng 

không thông báo cho Ngân hàng kịp thời khi Thẻ tiết kiệm/Thỏa thuận bị mất, bị đánh cắp, bị 

thất lạc hoặc bị nhàu nát. 

o Khách hàng có thể tra cứu Tiền gửi tiết kiệm/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn bằng cách điện 

thoại đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng số 1800 599 921 hoặc đăng nhập vào hệ thống 

Ngân hàng trực tuyến cá nhân hoặc đăng nhập vào ứng dụng UOB Mighty trên điện thoại di 

động.  

 Đối với tiền gửi tiết kiệm:  

o Thủ tục nhận và gửi tiết gửi tiết kiệm sẽ được thực hiện tại quầy giao dịch của Ngân hàng:  

Khi thực hiện các giao dịch đặt, rút hoặc các giao dịch khác liên quan đến tiền gửi tiết kiệm, 

khách hàng phải xuất trình bản gốc Thẻ Tiết Kiệm, chứng minh nhân dân, căn cước công dân 

hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, và sử dụng chữ ký đã đăng ký với Ngân Hàng. Trường hợp gửi 

hoặc rút tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp 

luật phải xuất trình (i) giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật; 

(ii) chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện 

theo pháp luật; và (iii) chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực 

khách hàng. 

o Quy định về hình thức gửi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: 

 Phương thức trả lãi: trả lãi cuối kỳ. 

 Kéo dài thời hạn gửi tiền: theo thỏa thuận với khách hàng. 

 Khi rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ, Khách hàng thực hiện thông báo cho 

Ngân hàng trước 02 ngày làm việc. 

 Đối với việc rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: mức lãi suất tối đa sẽ là 0%/năm (mức 

lãi suất của tiền gửi không kỳ hạn bằng VND thấp nhất của Ngân Hàng) 

 Đối với việc rút trước hạn một phần tiền gửi: Không áp dụng, trừ khi Khách Hàng 

và Ngân Hàng có thỏa thuận khác bằng văn bản.  

 Phương pháp tính lãi: sẽ thực hiện theo quy định về Các Điều Kiện Điều Chỉnh Tài 

Khoản và Dịch Vụ và Các Điều Khoản và Điều Kiện Bổ Sung áp dụng với Tài Khoản 

và Dịch Vụ được đăng tải trên website www.uob.com.vn tùy từng thời điểm. 

 Đối với tiền gửi có kỳ hạn:  

o 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. 

o Thủ tục nhận, chi trả tiền gửi có kỳ hạn có thể thực hiện tại quầy giao dịch của Ngân hàng hoặc 

bằng phương tiện điện tử. 

http://www.uob.com.vn/

