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CỘNG HOÀ – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THOẢ THUẬN TIỀN GỬI THANH TOÁN CÓ K Ỳ HẠN 
 Số: ......................................... 

 
Hôm nay, ngày........... tháng .......... năm ..............., chúng tôi gồm có: 

Bên A: NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) – .......................................................................................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................................................................ 

Điện thoại:.............................................................................. Fax: .................................................................... 

Người đại diện: ..................................................................... Chức vụ: ............................................................. 
Giấy uỷ quyền số: ................................................................. Ngày:................................................................... 

 

Bên B: ................................................................................................................................................................. 
Địa chỉ: ................................................................................................................................................................ 

Điện thoại:.............................................................................. Fax: .................................................................... 

Giấy CNĐKKD/ Giấy phép đầu tư/CMND: ....................................................................................................... 
Cấp ngày: .............................................................................. 

Người đại diện: ...................................................................... Chức vụ: ............................................................. 

Giấy uỷ quyền số: ................................................................. Ngày: .................................................................. 

 

Hai bên đồng ý thoả thuận các điều khoản sau: 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA THOẢ THUẬN 
Bên B đồng ý mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Bên A với các nội dung sau: 

1. Hình thức gửi và lãi suất 
� Tiền gửi thanh toán có kỳ hạn ........... tuần. Lãi suất: ............................................................................. 

� Tiền gửi thanh toán có kỳ hạn ........... tháng - kỳ nhận lãi hàng……….tháng .Lãi suất: ....................... 
� Tiền gửi 365 - kỳ nhận lãi hàng……… tháng .Lãi suất: ........................................................................ 

� Tiền gửi linh hoạt kỳ hạn 12 tháng - kỳ lãnh lãi hàng …. tháng. Lãi suất 1 của kỳ lãnh lãi thứ 1 (từ ngày   
đến ngày ...................................): 1......................................................................... 

Bên B được quyền thay đổi kỳ hạn gửi tương ứng kỳ lãnh lãi mà bên B thỏa thuận với ACB tại thời 
điểm gửi, chỉ thực hiện thay đổi 1 lần trong suốt kỳ hạn 12 tháng. Trường hợp Bên B không thay đổi kỳ 
hạn gửi và duy trì vốn gốc ban đầu trong suốt kỳ hạn gửi, Bên B được hưởng “tiền thưởng khách hàng 
thân thiết”.  
� Tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt - kỳ hạn ............... ngày. Lãi suất ..................................................... 

� Tiền gửi linh hoạt - lãi suất thả nổi kỳ hạn ............... ngày. Kỳ lĩnh lãi .......... tuần. Lãi suất ............... 
� Khác: ............................................................. Lãi suất: .......................................................................... 

2. Số tiền gửi 
Bằng số: ........................................................................................................................................................ 
Bằng chữ: ...................................................................................................................................................... 

3. Ngày gửi ti ền vào tài khoản: ...................................................................................................................... 
4. Ngày đáo hạn: .............................................................................................................................................. 

                                                 
1  Lãi suất được tự động điều chỉnh vào đầu các kỳ lãnh lãi, tương ứng với vốn gốc có trên tài khoản và lãi suất tiền gửi linh hoạt  có hiệu lực tại thời 
điểm điều chỉnh. Nếu bên B thay đổi kỳ hạn gửi, lãi suất áp dụng là lãi suất tiền gửi linh hoạt tương ứng với kỳ lĩnh lãi, có hiệu lực tại thời điểm 
gửi/tái tục. 



QF – 100/TG – 11.13  Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 24/7: 1900 54 54 86  - (08) 38 247 247 - 1800 577 775 (miễn phí – dành cho KH ưu tiên)  
   Trang 2/3 

 
 
 

5. Phương thức gửi ti ền 
� Nộp tiền mặt 
� Trích tiền từ tài khoản số: ....................... mở tại ACB 

� Nhận tiền chuyển từ ngân hàng ......................................... số tiền ............................................... với 
nội dung như sau: 

• Đơn vị nhận tiền: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 

• Mã Citad: 79307001 

• Nội dung: chuyển tiền về ACB – ................................................... để mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 
theo thoả thuận tiền gửi thanh toán có kỳ hạn số ........................... 

 

ĐIỀU 2: CÁC THOẢ THUẬN LIÊN QUAN 
1. Phương thức trả lãi 
�  Vào kỳ lãnh lãi � Vào ngày đáo hạn   

Tiền lãi trên tài khoản có kỳ hạn của Bên B sẽ được Bên A: 

� Ghi có vào tài khoản tiền gửi thanh toán số ............................................của Bên B mở tại ACB  

� Tự động nhập vào vốn gốc 

� Thực hiện tất toán tài khoản có kỳ hạn 

� Chuyển sang ngân hàng khác theo nội dung chỉ thị sau (đã trừ phí chuyển khoản (nếu có)): 
• Đơn vị thụ hưởng: ....................................................................................................................... 

• Số tài khoản: ............................................................................................................................... 

• Tại ngân hàng: .................................................................Tỉnh/TP: ............................................. 

� Giữ hộ (không nhập vào vốn gốc)  

2. Rút vốn và gửi thêm vốn trước hạn 
Hai bên thỏa thuận việc rút vốn và gửi thêm vốn trước hạn như sau: 

� Bên B không được rút vốn/gửi thêm vốn trước hạn 

� Bên B được rút vốn trước hạn và được hưởng lãi như sau: 
- Nếu Bên B rút vốn trước hạn đối với tài khoản chưa tái tục 

+ Nếu số ngày gửi thực tế nhỏ hơn ......... [ghi rõ: ngày làm việc/ ngày tính từ ngày gửi] tính từ 
ngày gửi thì Bên B không được hưởng lãi. 

+ Nếu số ngày gửi thực tế từ .......... [ghi rõ: ngày làm việc/ ngày tính từ ngày gửi] tính từ ngày gửi 
trở lên thì Bên B được hưởng lãi theo lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút (cho thời gian thực 
gửi). 

Bên B phải hoàn trả lại toàn bộ tiền lãi hàng kỳ 1/2/3/6 tháng đã nhận (nếu có) cho bên A. 
- Nếu Bên B rút vốn trước hạn đối với tài khoản đã tái tục: Bên B được hưởng lãi theo lãi suất không 

kỳ hạn tại thời điểm rút (cho thời gian thực gửi). 

� Bên B được gửi thêm vốn hoặc rút một phần vốn hoặc rút trước hạn toàn bộ vốn (tất toán) như sau:  
- Bên B được gửi thêm vốn và rút một phần vốn vào ngày cuối cùng của kỳ hạn gửi (12 tháng).  

- Nếu Bên B rút một phần vốn gửi ban đầu thì số vốn còn lại (sau khi rút một phần vốn) không thấp 
hơn mức gửi tối thiểu theo quy định của sản phẩm. 

- Nếu Bên B rút toàn bộ vốn ngay trong kỳ hạn lãnh lãi thứ nhất mà số ngày thực gửi < 7 ngày thì Bên 
B không được hưởng lãi. 

- Nếu Bên B rút toàn bộ vốn mà thời gian thực gửi từ kỳ hạn lãnh lãi thứ nhất đến ngày rút vốn ≥ 7 
ngày và không đúng ngày lãnh lãi, bên B phải tất toán tài khoản và hưởng lãi suất không kỳ hạn cho 
thời gian thực gửi tính từ đầu kỳ hạn lãnh lãi gần nhất đến ngày rút vốn. 

3. Quy định tái tục 
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� Vào ngày đáo hạn tài khoản, nếu bên B không có thông báo gì khác, vốn gốc và lãi (nếu có) trên tài 
khoản của Bên B sẽ được Bên A tự động tái tục với kỳ hạn gửi, kỳ lãnh lãi ban đầu và hưởng lãi suất 
theo mức lãi suất quy định tại thời điểm tái tục.  

Nếu vào thời điểm đáo hạn, Bên A ngưng huy động kỳ hạn/sản phẩm tham gia ban đầu, vốn sẽ được 
chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn liền kề hoặc sẽ chuyển sang tiền gửi kỳ hạn 1 tháng/2 tháng/3 tháng/6 
tháng tương ứng với kỳ lãnh lãi mà bên B lựa chọn tại thời điểm gửi (đối với sản phẩm tiền gửi linh 
hoạt) hoặc chuyển sang hình thức tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ (đối với sản phẩm tiền 
gửi 365) và được hưởng lãi suất của kỳ hạn/sản phẩm mới. 

� Vào ngày đáo hạn tài khoản, nếu Bên B không thỏa thuận lại lãi suất với Bên A và không làm thủ 
tục tất toán tài khoản thì lãi suất được áp dụng từ thời điểm đáo hạn của kỳ hạn cũ là lãi suất không 
kỳ hạn. 

4. Các thỏa thuận khác 
- Vào ngày hiệu lực xác định tại Mục 3 Điều 1, nếu Bên B chưa thực hiện nộp tiền mặt, tài khoản trích 

tiền không đủ số dư để trích thanh toán theo số tiền gửi, hoặc nếu Bên A chưa nhận được số tiền gốc 
như thoả thuận thì thoả thuận này mặc nhiên không có hiệu lực. 

- Bên A có trách nhiệm mở, quản lý, chi trả vốn và lãi tài khoản tiền gửi thanh toán có kỳ hạn cho Bên B 
theo quy định của sản phẩm và gửi Giấy báo có liên quan việc gửi tiền theo Thỏa thuận này cho Bên B. 
Việc gửi giấy báo có là một phần không thể thiếu của quy trình gửi tiền.  
Trường hợp Bên B không nhận được Giấy báo có, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách 
hàng của Bên A theo số điện thoại 08.38247247. 

- Sau kỳ nhận lãi đầu tiên (1/2/3/6 tháng), nếu Bên B có nhu cầu rút vốn từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 
365  thì bên B có thể vay đảm bảo bằng chính tài khoản này với lãi suất vay ưu đãi. Trong suốt thời gian 
vay, Bên B cam kết không rút lãi tiền gửi phát sinh định kỳ trên tài khoản tiền gửi 365 và  không trả nợ 
vay trước hạn.  

- Bên B đồng ý rằng các quy định này có thể được sửa đối, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền và quy định của pháp luật.  

- Trong quá trình thực hiện thỏa thuận này nếu có phát sinh tranh chấp hai bên sẽ giải quyết thông qua 
thương lượng. Nếu không thể thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm 
quyền.  

- Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và mặc nhiên hết hiệu lực khi các tài khoản mở theo thỏa 
thuận này được tất toán. 

Thỏa thuận này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Mỗi bên giữ 01 
(một) bản để làm cơ sở thực hiện. 

ĐẠI DIỆN BÊN B 
(Ký& ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN BÊN A 
(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng Chủ tài khoản 
 
 
 
 
 

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

Số tài khoản: ..................................................... Nhân viên dịch vụ khách hàng 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


