Ồ

Ỳ HẠN

Số: ………............……………………
Hợp đồng tiền gửi này (“Hợp Đồng”) được lập và ký kết ngày ….. tháng ….. năm …...., tại ………………………
giữa và bởi:
BÊN GỬI TIỀN (Sau đây trong Hợp Đồng gọi tắt là “Bên Gửi Tiền”)
Tên tổ chức: ................................................................................................ ...............................................................
ĐKKD/GPĐT Số.......................ngày…../…../……..Nơi cấp: ...................... Mã số thuế: ............................................
Địa chỉ: ........................................................................................................ Điện thoại/Fax: ......................................
Đại diện bởi Ông/Bà: .................................................................................. Chức vụ: ................................................
Theo Giấy ủy quyền số: .............................................................................. ...............................................................
BÊN NHẬN GỬI TIỀN (Sau đây trong Hợp Đồng gọi tắt là “PVcomBank”)
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank):.............................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................ Điện thoại/Fax: ......................................
Đại diện bởi Ông/Bà: .................................................................................. Chức vụ: ................................................
Theo Giấy ủy quyền Số: ............................................................................. ...............................................................
Bằng Hợp Đồng này, Bên Gửi Tiền và PVcomBank xác nhận và ký kết các điều kiện và điều khoản như sau:
Điều 1: NỘI DUNG GỬI TIỀN
Loại tiền:
VND
USD
Khác:……………. Kỳ hạn:…………………. Lãi suất: ...............
Số Tiền Gửi:…………………………...……(Bằng chữ: ............................................................................................. )
Ngày Hiệu Lực: ................................................................. Ngày Đến Hạn:
...........................................................
Phương thức lĩnh lãi:
Lãi cuối kỳ
Lãi hàng tháng
Lãi hàng quý
Lãi hàng 6 tháng
Lãi đầu kỳ
Khác: ......................................................
Điều 2: PHƯƠNG THỨC NHẬN, GỬI TIỀN
Chậm nhất vào Ngày Hiệu Lực, để thực hiện Hợp Đồng, Bên Gửi Tiền phải đảm bảo chuyển đủ Số Tiền Gửi
quy định tại Điều 1 theo một trong các hình thức dưới đây:
Chuyển khoản từ tài khoản số………………………….của Bên Gửi Tiền mở tại PVcomBank: .............................
Bên Gửi Tiền chuyển Số Tiền Gửi vào tài khoản số: .................. của PVcomBank tại: .........................................
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Phương thức khác:
.
Điều 3: GIA HẠN HỢP ĐỒNG
Vào Ngày Đến Hạn, nếu không có thỏa thuận khác, PVcomBank và Bên Gửi Tiền thống nhất:
Không gia hạn hợp đồng: PVcomBank sẽ thanh toán cho Bên Gửi Tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4
của Hợp Đồng này.
Gia hạn Hợp đồng: Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của Bên Gửi Tiền theo Hợp Đồng này sẽ tự động gia hạn
kỳ hạn mới với các nội dung sau:
o Số tiền gia hạn:
Chỉ gia hạn gốc
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Gia hạn gốc và lãi
1
Hình thức khác theo thỏa thuận của Bên Gửi Tiền và PVcomBank: ………………….
o Lãi suất tái tục: Bằng lãi suất PVcomBank công bố tại thời điểm gia hạn hoặc lãi suất thỏa thuận tại
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thời điểm gia hạn .
o Kỳ hạn tái tục: Bằng kỳ hạn cũ theo Hợp Đồng này hoặc chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn kế tiếp nếu
tại thời điểm gia hạn PVcomBank không huy động loại kỳ hạn mà Bên Gửi Tiền đã gửi
trước đó.
Điều 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI
1. Trường hợp Bên Gửi Tiền không gia hạn hợp đồng: Vào Ngày Đến Hạn Hợp Đồng hoặc đến ngày trả
lãi (*) PVcomBank sẽ thanh toán toàn bộ tiền gốc và/hoặc tiền lãi cho Bên Gửi Tiền theo một trong các
hình thức sau đây:
Bằng tiền mặt
Chuyển khoản vào tài khoản số:……………………của Bên Gửi Tiền mở tại PVcomBank: ..........................
Phương thức khác do Hai Bên thỏa thuận: ............................................... ....................................................
2. Trường hợp Bên Gửi Tiền gia hạn gốc: Vào Ngày Đến Hạn Hợp Đồng hoặc đến ngày trả lãi (*),
PVcomBank sẽ thanh toán tiền lãi (nếu có) cho Bên Bên Gửi Tiền theo một trong các hình thức sau đây:
Bằng tiền mặt
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Đơn vị ghi cụ thể nội dung phương thức khác thỏa thuận với khách hàng (nếu có)
Chỉ áp dụng với Phương thức trả lãi Cuối kz
3
Tại thời điểm gia hạn nếu có thỏa thuận khác về lãi suất thì sẽ thực hiện thông qua phụ lục HĐ
2
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Chuyển khoản vào tài khoản số:……………………của Bên Gửi Tiền mở tại PVcomBank: ............................
Phương thức khác do Hai Bên thỏa thuận:…………………………………………. ...........................................
(*) Nếu Ngày Đến Hạn của Hợp Đồng hoặc đến ngày trả lãi rơi vào ngày Nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định của
pháp luật và của PVcomBank thì PVcomBank thực hiện chi trả tiền gốc và/hoặc tiền lãi vào ngày làm việc tiếp
theo đầu tiên.
3. Rút một phần hoặc toàn bộ Số Tiền Gửi trước hạn:
Không rút một phần hoặc toàn bộ Số Tiền Gửi trước Thời hạn trong mọi trường hợp
Vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của Hợp Đồng, nếu Bên Gửi Tiền có nhu cầu rút một
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phần (**) hoặc toàn bộ Số Tiền Gửi trước hạn, Bên Gửi Tiền gửi đề nghị bằng văn bản[/email/fax] cho
5
PVcomBank trước [….] ngày dự định rút tiền. Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm rút tiền, PVcomBank
sẽ xem xét đề nghị của Bên Gửi Tiền để đưa ra quyết định phù hợp.
(**) Không áp dụng rút trước 1 phần gốc đối với Hợp Đồng có phương thức trả lãi định kỳ và trả lãi đầu kỳ.
4. Chấm dứt Hợp Đồng: Thực hiện theo Điều , Khoản của Hợp Đồng này.
Điều 5: PHÍ ÁP DỤNG
Bên Gửi Tiền sẽ chịu mọi phí phát sinh (nếu có) khi thực hiện chuyển tiền/rút tiền theo quy định của
PVcomBank tại thời điểm chuyển tiền/rút tiền.
Phương thức thu phí:
Ghi nợ từ tài khoản số……………của Bên Gửi Tiền mở tại PVcomBank: ...........................
Trích từ tiền lãi (hoặc gốc và lãi) chuyển đi của Bên Gửi Tiền.
Điều 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1. Quy định về vốn gốc và lãi suất
1.1. Cách tính lãi:
 Lãi suất được tính trên cơ sở một năm có 3 0 ngày; một tháng có 30 ngày
 Lãi được tính trên số ngày thực gửi của Hợp Đồng
Lãi Tiền gửi = Số dư tiền gửi x

Lãi suất
360 (ngày)

x Số ngày thực gửi

Trong đó:
- Lãi suất được quy định tại Điều 1, Điều 3 hoặc lãi suất không kỳ hạn công bố tại thời điểm rút trong
trường hợp rút trước hạn.
- Số ngày thực gửi được tính từ Ngày Hiệu Lực đến Ngày Đến Hạn (không bao gồm ngày cuối cùng)
1.2. Trường hợp Bên Gửi Tiền đề nghị rút một phần hoặc toàn bộ Số Tiền Gửi trước hạn và được PVcomBank
chấp thuận:
 Nếu thời gian thực gửi ≤
ngày làm việc (từ 2 ngày làm việc trở xuống) kể từ Ngày Hiệu Lực:
PVcomBank sẽ không tính Lãi Tiền gửi cho phần vốn rút và Bên Gửi Tiền có trách nhiệm thanh toán phí
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[…] theo quy định nội bộ của PVcomBank tại thời điểm [gửi/rút tiền] .
 Nếu thời gian thực gửi > 2 ngày làm việc (trên 2 ngày làm việc) kể từ Ngày Hiệu Lực: tiền lãi được tính
theo lãi suất không kỳ hạn cho phần vốn rút do PVcomBank công bố tại thời điểm thanh lý hợp đồng
theo số ngày thực tế Bên Gửi Tiền đã gửi tiền. [Bên Gửi Tiền còn phải chịu phạt vi phạm bằng […]% Số
8
Tiền Gửi]
 Phần vốn gốc còn lại (nếu có) vẫn được tính duy trì theo các điều kiện và điều khoản thỏa thuận tại Hợp
Đồng này.
1.3. Phần chênh lệch giữa tiền lãi phải trả và tiền lãi đã trả (nếu có) được xử lý như sau:
 Tiền lãi phải trả nhỏ hơn (<) Tiền lãi đã trả: PVcomBank sẽ khấu trừ lại phần chênh lệch từ tổng số tiền
phải thanh toán cho Bên Gửi Tiền. Bên Gửi Tiền có trách nhiệm phải hoàn trả đầy đủ cho PVcomBank
phần chênh lệch này.
 Tiền lãi phải trả lớn hơn (>) Tiền lãi đã trả: PVcomBank sẽ chi thêm cho Bên Gửi Tiền phần chênh lệch
giữa tiền lãi phải trả và tiền lãi đã trả.
1.4. Bên Gửi Tiền gửi bằng đồng tiền nào sẽ được PVcomBank thanh toán Số Tiền Gửi, Lãi Tiền gửi bằng đồng
tiền đó, trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. Trường hợp có thỏa thuận khác, PVcomBank
sẽ áp dụng tỷ giá mua bán niêm yết tại thời điểm thanh toán.
2. Quy định về chấm dứt Hợp Đồng
Hợp Đồng này chấm dứt khi:
o Hết Thời Hạn gửi tiền và các Bên hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định tại Hợp Đồng này mà không có
thỏa thuận khác.
o Bên Gửi Tiền không chuyển đủ tiền đến PVcomBank trong Ngày Hiệu Lực.
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Phụ thuộc vào việc KH có hợp đồng sử dụng dịch vụ email/fax hay không để đưa vào
Phụ thuộc vào quy địnhu của PVcomBank từng thời kz hoặc theo thỏa thuận với Khách hàng để quy định thời hạn Khách hàng phải nộp
đề nghị
6
Phụ thuộc vào từng sản phẩm có thể là phí rút tiền hoặc phí kiểm đếm.
5
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Nếu là phí kiểm đếm thì lựa chọn tại thời điểm gửi tiền, nếu là phí rút tiền thì ghi là tại thời điểm rút tiền
Phụ thuộc vào đàm phán với KH để quyết định có hay không. Nếu có quy định thì tỷ lệ % đơn vị tự cân đối để đưa ra.
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o Bên Gửi Tiền rút toàn bộ Số Tiền Gửi trước Thời hạn
o Một trong hai Bên bị giải thể, phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
o Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
3. Cầm cố và chuyển nhượng Hợp Đồng
3.1. Cầm cố hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
o Bên Gửi Tiền có thể cầm cố Hợp Đồng tiền gửi tại PVcomBank theo quy định của PVcomBank trong từng
thời kỳ.
o Trong trường hợp Bên Gửi Tiền cầm cố Hợp đồng tiền gửi tại tổ chức tín dụng (TCTD) khác, PVcomBank
sẽ thực hiện phong toả/tạm khóa và cấp xác nhận đã phong toả/tạm khóa tài khoản tiền gửi của Bên Gửi
Tiền cho TCTD đó theo đề nghị của TCTD có Bên Gửi Tiền xác nhận hoặc theo yêu cầu/thỏa thuận bằng
văn bản giữa Bên Gửi Tiền và PVcomBank theo quy định của pháp luật.
3.2. Chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
Việc chuyển nhượng Hợp Đồng tiền gửi có kỳ hạn được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan
và/hoặc theo quy định của PVcomBank.
4. Quyền và nghĩa vụ của các bên
4.1. Quyền và nghĩa vụ của PVcomBank:
o Yêu cầu Bên Gửi Tiền thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong Hợp Đồng này.
o Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi cho Bên Gửi Tiền theo đúng quy định tại Hợp Đồng.
o Cung cấp các thông tin liên quan đến khoản tiền gửi theo yêu cầu của Bên Gửi Tiền và/hoặc yêu cầu của
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
o Bảo đảm bí mật thông tin về tiền gửi theo quy định của pháp luật.
o Thực hiện đúng cam kết tại Hợp Đồng này.
4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Gửi Tiền:
o Yêu cầu PVcomBank thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong Hợp Đồng này.
o Chuyển số tiền đã cam kết gửi cho PVcomBank theo đúng số lượng và kỳ hạn đã thoả thuận.
o Bên Gửi Tiền được hưởng lãi tiền gửi theo lãi suất thoả thuận với PVcomBank trong Hợp Đồng này
và/hoặc các Phụ lục Hợp đồng (nếu có) kể từ Ngày Hiệu Lực như quy định tại Điều 1 và/hoặc vào ngày gia
hạn khoản tiền gửi.
o Được yêu cầu PVcomBank cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản tiền gửi.
o Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của số tiền gửi tại PVcomBank và cam kết Số Tiền Gửi là tài sản thuộc
quyền sở hữu hợp pháp của Bên Gửi Tiền, không có nguồn gốc hoặc liên quan đến hoạt động phòng
chống rửa tiền. Số Tiền Gửi không có tranh chấp với bên thứ ba bất kỳ, trong trường hợp có tranh chấp
với bên thứ ba, Bên Gửi Tiền tự giải quyết và không ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng này với
PVcomBank
o Được sử dụng số dư tiền gửi làm tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.
o Thực hiện đúng cam kết tại Hợp Đồng này.
5. Thỏa thuận khác
o Các giao dịch bằng ngoại tệ liên quan đến Hợp Đồng này được thực hiện theo quy định của Pháp luật Việt
Nam và của PVcomBank về quản lý ngoại hối.
6. Điều khoản thi hành
o Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
o Hợp Đồng này có thể sửa đổi trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản của cả hai Bên.
o Hợp Đồng này được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ
Hợp Đồng này mà hai Bên không thể giải quyết được bằng thương lượng thì tranh chấp sẽ được đưa ra
giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo pháp luật Việt Nam.
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o Hợp Đồng này được lập thành [….] bản gốc bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Bên Gửi Tiền
giữ […] bản, PVcomBank giữ […] bản.
ĐẠI DIỆN BÊN GỬI TIỀN

ĐẠI DIỆN PVCOMBANK

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Tránh phải ký nhiều bản gốc, đơn vị và KH tự xác định nhu cầu lưu bản gốc và ghi nội dung này.
(Sau khi hoàn thiện các điều khoản, đơn vị có thể xóa bỏ toàn bộ nội dung ghi chú này)
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