
Điều khoản, điều kiện về mở và sử sụng sản phẩm tiết kiệm gửi góp này áp dụng cho Khách hàng cá nhân gửi tiền gửi tiết kiệm tại SeABank theo các sản phẩm 
tiết kiệm gửi góp. Điều khoản, điều kiện này là phụ lục gắn liền, không tách rời của Giấy gửi tiết kiệm đã được xác lập giữa Khách hàng và SeABank.
Bằng việc ký vào Giấy gửi tiết kiệm:
(i) Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ các điều khoản trong Bản Điều khoản, điều kiện này; và
(ii) SeABank và Khách hàng chấp nhận và cam kết tuân thủ đúng các điều khoản và điều kiện của Bản Điều khoản, điều kiện này.

1.  Khách hàng/Người gửi tiền: Là người gửi tiền có thông tin chi tiết nêu tại Giấy gửi tiết kiệm.
2. SeABank/Ngân hàng: Là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
3.  Giấy gửi tiền tiết kiệm: Là Giấy gửi tiền tiết kiệm gửi góp hoặc Giấy đề nghị, văn bản, tài liệu khác dưới bất kỳ hình thức nào (bản giấy/dữ liệu điện tử …) mà 

Khách hàng đã ký và/hoặc xác nhận để sử dụng sản phẩm tiết kiệm gửi góp của SeABank.
4.  Điều khoản, điều kiện: Là bản Điều khoản, điều kiện về mở và sử dụng sản phẩm tiết kiệm gửi góp tại SeABank này. Điều khoản, điều kiện bao gồm các điều 

khoản ổn định do SeABank công bố để áp dụng chung cho khách hàng cá nhân mở và sử dụng sản phẩm tiết kiệm gửi góp tại SeABank. Nếu Khách hàng ký 
Giấy gửi tiết kiệm, Khách hàng được coi như chấp nhận Điều khoản, điều kiện này.

5.  Sản phẩm tiết kiệm gửi góp: Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, được mở dưới dạng tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được ghi nhận trên Sổ tiết kiệm hoặc 
trên hệ thống ngân hàng điện tử của SeABank hoặc các hình thức khác theo quy định của SeABank từng thời kỳ. Theo đó, sau khi Tài khoản tiết kiệm gửi góp 
được mở, khách hàng được phép gửi thêm tiền nhiều lần vào tài khoản trong thời hạn gửi tiền đã đăng ký. Sản phẩm tiết kiệm gửi góp bao gồm sản phẩm “Vun 
đắp tương lai”, “Ươm mầm ước mơ” và các sản phẩm khác theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

6.  Gửi tiền định kỳ: Là hình thức gửi tiền theo đó khách hàng phải đăng ký trước định kỳ gửi tiền, số tiền gửi định kỳ, ngày gửi tiền định kỳ.
7.  Gửi tiền linh hoạt: Là hình thức gửi tiền theo đó khách hàng có thể gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm bất kỳ lúc nào, không hạn chế số lần và số tiền gửi từng lần 

nhưng không thấp hơn mức tiền gửi tối thiểu.
8.  Định kỳ gửi tiền: Là tần suất khách hàng gửi một khoản tiền gửi cố định được đăng ký trước vào tài khoản tiết kiệm gửi góp.
9.  Số tiền gửi định kỳ: Là số tiền nộp cố định, lặp lại theo định kỳ gửi tiền mà khách hàng phải đăng ký với ngân hàng nếu lựa chọn hình thức gửi tiền định kỳ.
10.  Ngày gửi tiền định kỳ: Là ngày khách hàng đăng ký với SeABank, yêu cầu SeABank tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại SeABank 

để chuyển vào tài khoản tiết kiệm gửi góp. Ngày gửi tiền cố định và lặp lại theo định kỳ gửi tiền.
11.  Thời gian hoạt động của tài khoản tiết kiệm “Ươm mầm ước mơ”: Là tổng thời gian tối đa của tất cả các lần kéo dài thời hạn gửi tiền, theo đó trong khoảng 

thời gian này khách hàng có thể kéo dài thời hạn gửi tiền (tái tục) nhiều lần để đạt được số tiền tích lũy mục tiêu. 
12.  Chủ sở hữu tài khoản tiết kiệm: Là người gửi tiền và người đứng tên trên tài khoản tiết kiệm gửi góp.
13.  Người đại diện theo pháp luật: Là người đại diện theo pháp luật của người gửi tiền thuộc đối tượng cá nhân chưa đủ 15 tuổi tại thời điểm mở tài khoản tiết 

kiệm gửi góp.
14.  Chuyển tiếp thời hạn gửi tiền: Là kéo dài thời hạn gửi tiền theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

1. Đối với trường hợp KH lựa chọn hình thức gửi tiền định kỳ
  • Tại ngày gửi tiền định kỳ, SeABank sẽ tự động trích số tiền gửi định kỳ khách hàng đã đăng ký từ tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại SeABank để 

chuyển sang tài khoản tiết kiệm gửi góp;
  • Trường hợp ngày gửi tiền định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của SeABank, SeABank sẽ tự động trích số tiền gửi định kỳ vào ngày làm việc 

tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ đó. Trường hợp ngày gửi tiền định kỳ trùng vào tháng không có ngày như ngày đã đăng ký, SeABank sẽ tự động trích 
tiền vào ngày cuối cùng của tháng đó;

  • Trường hợp vào ngày gửi tiền định kỳ tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại SeABank không đủ số dư để trích số tiền gửi định kỳ Khách hàng đã đăng 
ký, SeABank sẽ không thực hiện trích tiền vào ngày gửi tiền định kỳ Khách hàng đã đăng ký. Khi tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại SeABank có đủ số 
dư để trích số tiền gửi định kỳ, Khách hàng đồng ý rằng SeABank được quyền chủ động trích bù số tiền gửi định kỳ mà Khách hàng đã đăng ký.

2. Đối với hình thức gửi tiền linh hoạt
  • Khách hàng đăng ký nộp tiền mặt/chuyển từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại quầy giao dịch của SeABank nơi Khách hàng mở tài khoản tiết kiệm gửi 

góp hoặc hệ thống SeABank tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng vào tài khoản tiết kiệm gửi góp (nếu khách hàng giao dịch mở tài khoản 
gửi góp qua kênh ngân hàng điện tử SeANet/SeAMobile).

  • Khách hàng có thể nộp tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển tiền từ tài khoản thanh toán vào tài khoản tiết kiệm gửi góp tại bất kỳ quầy giao dịch nào của SeABank/ 
qua ATM/ qua kênh ngân hàng điện tử SeANet/SeAMobile / chuyển tự động khi đăng ký dịch vụ chuyển tiền định kỳ.

ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VỀ MỞ VÀ SỬ DỤNG 
SẢN PHẨM TIẾT KIỆM GỬI GÓP TẠI SEABANK

Khách hàng được lựa chọn 1 trong 2 hình thức gửi góp tiền vào Tài khoản tiết kiệm gửi góp:
•  Linh hoạt; hoặc 
•  Định kỳ: Có 3 lựa chọn định kỳ gửi tiền: 01 tháng/lần, 03 tháng/lần, 06 tháng/lần (Thời hạn gửi phải là bội số của định kỳ gửi tiền khách hàng chọn)

1. Khách hàng được hưởng lãi suất theo nguyên tắc như sau:
  a. Đối với những khoản tiền gửi (mở mới/gửi thêm) có thời gian thực gửi từ 6 tháng trở lên tính từ thời điểm gửi tiền đến thời điểm đến hạn của tài khoản tiết 

kiệm gửi góp (Điều kiện A): Khách hàng được hưởng lãi với mức lãi suất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng với kỳ hạn tương ứng thời hạn gửi 
góp khách hàng lựa chọn tại thời điểm mở tài khoản tiết kiệm gửi góp. Mức lãi suất này được cố định đối với tất cả các khoản tiền gửi thuộc Điều kiện A trong 
suốt thời gian thực gửi tương ứng với thời hạn gửi tiền Khách hàng lựa chọn.

  b. Đối với những khoản tiền gửi thêm có thời gian thực gửi dưới 6 tháng tính từ thời điểm gửi tiền đến thời điểm đến hạn của tài khoản tiết kiệm gửi góp (Điều 
kiện B): Khách hàng được hưởng lãi bằng mức lãi suất điều chỉnh tương ứng thời gian thực gửi của từng khoản tiền gửi góp. Lãi suất điều chỉnh áp dụng 
với các khoản tiền gửi góp thuộc Điều kiện B sẽ được thả nổi và được tự động cập nhật theo quy định lãi suất điều chỉnh của tài khoản tiết kiệm gửi góp của 
SeABank ban hành trong từng thời kỳ, phù hợp với quy định lãi suất trần của Ngân hàng nhà nước. Bất kỳ khi nào trong thời hạn gửi của tài khoản tiết kiệm gửi 
góp SeABank thay đổi mức lãi suất điều chỉnh của sản phẩm thì toàn bộ số dư các khoản tiền gửi góp thuộc Điều kiện B sẽ tự động được áp dụng tính lãi theo 
mức lãi suất điều chỉnh mới kể từ ngày lãi suất điều chỉnh mới có hiệu lực và SeABank sẽ thông báo cho Khách hàng (qua SMS/email và hoặc phương thức 
khác được SeABank lựa chọn áp dụng từng thời kỳ).

Contact Center: 1900 555 587   |   NH TMCP Đông Nam Á   |   seabank.com.vn

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

ĐIỀU 2. HÌNH THỨC GỬI TIỀN

ĐIỀU 3. CÁCH THỨC GỬI TIỀN GỬI GÓP

ĐIỀU 4. LÃI SUẤT



1.  Trường hợp tại ngày đến hạn, SeABank vẫn còn huy động sản phẩm tiết kiệm gửi góp: 
  a. Nếu Khách hàng đăng ký nhận tiền lãi bằng tiền mặt, tiền lãi sẽ nhập gốc và được chuyển tiếp sang thời hạn gửi tiền mới của sản phẩm tiết kiệm gửi góp 

theo thứ tự ưu tiên như sau:
 (1)  thời hạn bằng thời hạn gửi tiền Khách hàng đã đăng ký tại Giấy đề nghị gửi tiền;
  (2) thời hạn dài hơn liền kề so với thời hạn gửi tiền Khách hàng đã đăng ký tại Giấy đề nghị gửi tiền;
  (3) thời hạn ngắn hơn liền kề thời hạn gửi tiền Khách hàng đã đăng ký tại Giấy đề nghị gửi tiền. Mức lãi suất áp dụng đối với khoản tiền gửi được kéo dài thời 

hạn gửi tiền là mức lãi suất tương ứng với thời hạn chuyển tiếp của sản phẩm tiết kiệm gửi góp tại thời điểm chuyển tiếp theo quy định của SeABank. 
  b. Nếu Khách hàng đăng ký tiền lãi được trả vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại SeABank, tiền gốc sẽ được chuyển tiếp sang thời hạn gửi tiền mới 

của sản phẩm tiết kiệm gửi góp theo thứ tự ưu tiên như sau:
  (1) thời hạn bằng thời hạn gửi tiền Khách hàng đã đăng ký tại Giấy đề nghị gửi tiền;
  (2) thời hạn dài hơn liền kề so với thời hạn gửi tiền Khách hàng đã đăng ký tại Giấy đề nghị gửi tiền;
  (3) thời hạn ngắn hơn liền kề thời hạn gửi tiền Khách hàng đã đăng ký tại Giấy đề nghị gửi tiền. Mức lãi suất áp dụng đối với khoản tiền gửi được kéo dài thời 

hạn gửi tiền là mức lãi suất tương ứng với thời hạn chuyển tiếp của sản phẩm tiết kiệm gửi góp tại thời điểm chuyển tiếp theo quy định của SeABank. 
2.  Trường hợp tại ngày đến hạn, SeABank không còn huy động sản phẩm tiết kiệm gửi góp:
  Toàn bộ tiền gốc, tiền lãi sẽ được chuyển tiếp sang sản phẩm tiết kiệm Lĩnh lãi cuối kỳ của SeABank tại thời điểm chuyển tiếp với thời hạn gửi tiền được xác 

định theo thứ tự ưu tiên như sau: 1) thời hạn bằng thời hạn gửi tiền  Khách hàng đã đăng ký tại Giấy đề nghị gửi tiền; (2) thời hạn dài hơn liền kề so với thời hạn 
gửi tiền Khách hàng đã đăng ký tại Giấy đề nghị gửi tiền; (3) thời hạn ngắn hơn liền kề thời hạn gửi tiền Khách hàng đã đăng ký tại Giấy đề nghị gửi tiền. Mức 
lãi suất áp dụng đối với khoản tiền gửi được kéo dài thời hạn gửi tiền là mức lãi suất tương ứng với thời hạn chuyển tiếp của sản phẩm tiết kiệm Lĩnh lãi cuối kỳ 
tại thời điểm chuyển tiếp theo quy định của SeABank.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu tất toán tiền gửi tiết kiệm trước hạn, Khách hàng phải thực hiện rút toàn bộ gốc trước hạn và được hưởng lãi theo quy định sau:
  1. Tất toán trước hạn có thời gian gửi thực tế dưới 01 ngày kể từ ngày gửi tiền đầu tiên: Không được hưởng lãi.
  2. Tất toán trước hạn khi thời gian thực gửi thực tế từ 01 ngày trở lên kể từ ngày gửi tiền đầu tiên: hưởng lãi theo mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất theo quy 

định của SeABank tại thời điểm tất toán cho toàn bộ thời gian thực tế gửi tiền (tính theo số dư thực tế và thời gian duy trì thực tế của các khoản tiền gốc đã nộp).
  3. SeABank chi trả tiền gửi tiết kiệm tất toán trước hạn cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc trả vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại SeABank.

1.  Điều khoản, điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2.  Điều khoản, điều kiện này có hiệu lực và được áp dụng với Khách hàng kể từ ngày Khách hàng ký Giấy đề nghị gửi tiền cho đến khi các khoản tiền gửi tiết kiệm 

gửi góp của Khách hàng được tất toán. 
3.  Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các điều kiện, điều khoản quy định tại bản Điều khoản, điều kiện này.
4.  SeABank có quyền sửa đổi bản Điều kiện điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào và thông báo, niêm yết bản Điều kiện, điều khoản này trên website, điểm 

giao dịch của SeABank. Việc tiếp tục sử dụng sản phẩm sau ngày mà các sửa đổi của các Điều khoản, điều kiện này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp thuận 
và đồng ý chịu ràng buộc của Khách hàng đối với các sửa đổi đó.

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
TỔNG GIÁM ĐỐC 

(đã ký)
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1.  Tiền lãi được trả vào ngày đến hạn của khoản tiết kiệm gửi góp (ngày kết thúc thời hạn gửi tiền). Trường hợp ngày đến hạn trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo 
quy định của SeABank, tiền lãi sẽ được trả vào ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày nghỉ, ngày lễ đó và lãi vẫn được tính đến ngày tiếp theo liền kề ngày nghỉ, 
ngày lễ đó.

2.  Khách hàng được đăng ký nhận tiền lãi bằng tiền mặt hoặc trả vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại SeABank khi mở tài khoản tiết kiệm gửi góp.

1.  Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn 
tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

2. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ %/năm, một năm là 365 ngày.
3.  Công thức tính lãi: 
 Số tiền lãi của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.
 Trong đó: 

 Số dư thực tế: Là số dư tiền gửi cuối ngày tính lãi.

Số tiền lãi ngày =
Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi

365

  c. Tiền lãi khách hàng được nhận = ∑ (Tiền lãi của các khoản tiền gửi được tính lãi suất theo nguyên tắc nêu tại Mục a + Tiền lãi các khoản tiền gửi được tính lãi 
suất điều chỉnh theo nguyên tắc nêu tại Mục b). 

2.  Lãi suất tương ứng của từng kỳ hạn và lãi suất điều chỉnh được SeABank ban hành từng thời kỳ và được niêm yết công khai tại các điểm giao dịch và trên 
Website chính thức của SeABank (https://www.seabank.com.vn).
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