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HSBC Việt Nam ra mắt Tiền gửi Đa Kỳ Hạn, một sản phẩm
tiết kiệm mới, an toàn và linh hoạt
** Khách hàng có thể tất toán trước hạn bất kỳ khi nào có nhu cầu mà không phải trả lại lãi
suất đã nhận **
(TP. Hồ Chí Minh) - Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) – HSBC Việt Nam vừa
ra mắt sản phẩm tiết kiệm linh hoạt mang tên “Tiền gửi Tiết Kiệm Đa Kỳ Hạn”. Sản phẩm này
được thiết kế đặc biệt để giúp khách hàng chủ động trong nhu cầu sử dụng nguồn vốn và
nâng cao mục tiêu tài chính của họ lên một tầm cao trong năm mới và hơn thế nữa.
Khách hàng mới và khách hàng hiện tại của HSBC sẽ được hưởng một số lợi ích chính do sản
phẩm mang lại. Cụ thể, khách hàng có thể tất toán trước hạn toàn bộ tiền gửi Tiết Kiệm Đa Kỳ
Hạn ở bất kỳ giai đoạn nào mà không phải trả lại lãi suất.
Nếu khách hàng yêu cầu tất toán Tiết Kiệm Đa Kỳ Hạn trước ngày đáo hạn, ngân hàng HSBC
Việt Nam sẽ ghi có khoản tiền gốc vào tài khoản thanh toán của khách hàng. Tiền lãi của kỳ
trả lãi hiện tại sẽ được tính và chi trả dựa trên lãi suất không kỳ hạn của Ngân hàng công bố
tại thời điểm áp dụng. Khoản thanh toán lãi của các chu kỳ trả lãi đã được Ngân hàng ghi có
vào tài khoản thanh toán khách hàng trước đó sẽ không bị thu hồi.
Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng mức lãi suất tiền gửi hấp dẫn, tăng dần theo chu kỳ và
lên đến 5,7% / năm. Các kỳ trả lãi trong kỳ hạn gốc (các kỳ hạn) được quy định bởi Ngân hàng
và do khách hàng lựa chọn ngay tại thời điểm gửi tiền bằng cách đồng ý tham gia sản phẩm
tiền gửi Tiết Kiệm Đa Kỳ Hạn.
Ông Pramoth Rajendran - Giám đốc Khối Tài chính và Khách hàng Cá nhân tại ngân hàng
HSBC Việt Nam cho biết: “Chúng tôi cam kết luôn củng cố sản phẩm và dịch vụ của mình cho
khách hàng ngày một phát triển của HSBC - những người lựa chọn tiết kiệm là một kênh đầu
tư hữu ích. Với 'Tiền gửi Tiết Kiệm Đa Kỳ Hạn', chúng tôi hiện cung cấp cho khách hàng một
sản phẩm tiền gửi tiết tiệm có kỳ hạn hội đủ tất cả các yếu tố: thuận tiện khi mở tiết kiệm, linh
hoạt trong các điều khoản cũng như rất an toàn và nhất quán về mặt lợi nhuận.”
Khách hàng có thể mở tài khoản Tiền gửi Đa Kỳ Hạn bằng cách đến chi nhánh / phòng giao
dịch gần nhất của ngân hàng HSBC Việt Nam hoặc gửi tin nhắn bảo đảm qua Ngân hàng Trực
tuyến để yêu cầu tạo tài khoản Tiền gửi Đa Kỳ Hạn.
Tiền gửi Tiết Kiệm Đa Kỳ Hạn chỉ được áp dụng cho tiền đồng Việt Nam với số dư tối thiểu là
10 triệu đồng. Kỳ hạn tiền gửi từ 12 tháng đến 24 tháng trong khi chu kỳ lãi suất có thể là hàng
tháng hoặc hàng quý tùy theo mong muốn của khách hàng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập tại đây.
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Ghi chú cho ban Biên tập:
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam 150 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố
Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ng ân hàng
100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt
động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn
phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng
nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng.
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