
 
 

1 

 

ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ  

TIẾT KIỆM GỬI GÓP 

******** 

Điều 1. Đối tượng và điều kiện áp dụng 

Để gửi tiết kiệm gửi góp (Sau đây gọi là TKGG) thông qua ứng dụng Savy by TPBank tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Tiên Phong (Sau đây gọi là TPBank), khách hàng cần đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:  

a. Khách hàng có Tài khoản tiền gửi thanh toán bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) tại TPBank, hoặc được 

mở tài khoản tiền gửi thanh toán bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) hợp lệ trên ứng dụng Savy by TPBank  

b. Khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm gửi góp bằng VNĐ tại TPBank. 

Điều 2. Đặc điểm và tiện ích 

2.1. Đặc điểm 

a. Loại tiền huy động: VNĐ 

b. Kỳ hạn huy động: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 1.5 năm, 2 năm, 3 năm(có 

thể thay đổi tùy theo quy định của TPBank từng thời kỳ) 

c. Số tiền gửi lần đầu: 100.000 VND; Các lần tiếp theo: Không quy định 

d. Lãi suất áp dụng: Lãi suất thả nổi theo biểu lãi suất của TPBank từng thời kỳ 

e. Phương thức trả lãi: lãi trả cuối kỳ. 

f. Chỉ thị tái tục: Không tái tục, toàn bộ gốc và lãi được đổ vào tài khoản thanh toán của Khách hàng. 

g. Cách tính lãi: 

Số tiền lãi = 
T1*A1 +  T2*A2 +… + Tn*An 

360 

 Trong đó: 

- T1, T2,…Tn: Là số dư cuối mỗi ngày, tính từ ngày gửi đầu tiên đến ngày gửi thứ n 

- A1, A2,…An: Lãi suất gửi góp theo kỳ hạn gửi tiền (%/năm) tương ứng với từng ngày gửi ( lãi suất 

thả nổi theo từng thời kỳ) 

- n: Tổng số ngày gửi 

h. Tất toán trước hạn: khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn của TPBank tại thời điểm tất 

toán tính theo số ngày gửi thực tế. 

Số tiền lãi = 
  T1*A1 +  T2*A2 +… + Tn*An  

                    365                    360 

 

 Trong đó: 
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- T1, T2,…Tn: Là số dư cuối mỗi ngày, tính từ ngày gửi đầu tiên đến ngày gửi thứ n. 

- A1, A2,…An: Lãi suất không kỳ hạn (%/năm) tương ứng với từng ngày gửi. 

- n: Tổng số ngày gửi. 

i. Tiết kiệm gửi góp không được sử dụng để thanh toán hoặc chuyển khoản. 

2.2. Tiện ích  

  Linh hoạt gửi tiền vào tài khoản gửi góp bất kỳ thời điểm nào trong kỳ hạn gửi tiền 

 Toàn bộ các thao tác được thực hiện trên một nền tảng ứng dụng duy nhất, chấp nhận nguồn tiền 

cả từ TPBank, và từ bất kì ngân hàng nào trong hệ thống NAPAS. 

  Lãi suất luôn hấp dẫn và cạnh tranh. 

 Phù hợp với khả năng tài chính đa dạng của Khách hàng. 

 Tuyệt đối an toàn: khách hàng có thể an tâm thực hiện kế hoạch tích góp cho mọi mục tiêu của 

mình. Được tư vấn và chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi và số tiền gửi phù hợp với nhu cầu. 

 Tiền gửi tiết kiệm gửi góp của khách hàng được bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành về 

bảo hiểm tiền gửi. 

 Được TPBank xác nhận số dư để chứng minh tài chính khi cần thiết. 

 Tiết kiệm thời gian và chi phí, thuận tiện khi giao dịch mọi lúc, mọi nơi. 

Điều 3. Thủ tục gửi, tất toán tiền gửi tiết kiệm gửi góp. 

3.1. Kênh giao dịch: Khách hàng thực hiện các giao dịch đăng ký gửi, tất toán tiết kiệm gửi góp qua kênh 

dịch vụ Ngân hàng điện tử của TPBank.  

3.2. Thủ tục đăng ký gửi tiết kiệm gửi góp:  

 Bước 1: Tải ứng dụng Savy by TPBank trên Apple Store, Google Play. Thực hiện đăng kí/ đăng nhập 

theo hướng dẫn trên ứng dụng.  

 Bước 2: Thực hiện các bước xác thực trên ứng dụng. Đăng ký gửi tiết kiệm gửi góp bằng cách nhập 

đầy đủ các thông tin yêu cầu. 

 Bước 3: Chọn nguồn tiền từ TPBank hoặc từ danh sách các ngân hàng trong hệ thống NAPAS (Xem 

danh sách Ngân hàng và cách thức thực hiện giao dịch)  

 Bước 3: Xác nhận giao dịch đăng ký bằng cách nhập OTP được gửi tới số điện thoại đăng ký của 

khách hàng. 

 Bước 4: Nhận thông báo xác nhận từ TPBank qua địa chỉ email đăng ký với TPBank của khách 

hàng. 

3.3. Thủ tục đăng ký tất toán tiết kiệm gửi góp:  

 Bước 1:  Lựa chọn chức năng “Tất toán” trên màn hình Quản lý mục tiêu. 

 Bước 2:  Lựa chọn tài khoản nhận tiền  
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 Bước 3:  Xác nhận giao dịch đăng ký bằng cách nhập mã số xác thực OTP được gửi tới số điện thoại 

đăng ký của khách hàng. 

 Bước 4: Nhận thông báo giao dịch tất toán sổ tiết kiệm thành công từ TPBank qua địa chỉ email 

đăng ký tại TPBank của khách hàng. 

Lưu ý: Khách hàng có thể tất toán tài khoản tiết kiệm gửi góp trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch 

của TPBank. Việc thực hiện tất toán tài khoản tiết kiệm gửi góp cho khách hàng tuân thủ theo Quy trình 

giao dịch tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm; Chứng từ giao dịch được sử dụng là Giấy yêu cầu tất toán 

tài khoản tiết kiệm gửi góp. 


