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THÔNG BÁO 
V/v  ban hành Sản phẩm “Tiền gửi bậc thang” 

 

 

I. Thời gian thực hiện : Từ ngày   26/03/2009 cho đến khi có thông báo mới. 

II. Tên sản phẩm: Tiền gửi bậc thang 

III. Nội dung của sản phẩm 

-   Đối tượng tham gia: Khách hàng là cá nhân và tổ chức kinh tế gửi tiền tại Ngân hàng 

Kiên Long từ 100 triệu đồng trở lên. 

-   Loại tiền gửi: VND. 

-   Kỳ hạn gửi: Từ 1 tháng trở lên. 

-   Hình thức lãnh lãi: Lãnh lãi cuối kỳ. 

-   Lãi suất áp dụng theo biểu lãi suất tiền gửi thông thường của Ngân hàng Kiên Long 

tại thời điểm gửi tiền. 

IV. Đặc điểm của sản phẩm. 

-    Khách hàng gửi số tiền càng cao thì lãi suất càng tăng theo công thức sau:                                    

-   Lãi suất thưởng áp dụng từ ngày   /    /2009 cho đến khi có thông báo mới. 

Lãi suất thưởng 
Mức tiền gửi 

%/tháng %/năm 

Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu             0.010  0.120 

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ             0.020  0.240 

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ             0.025  0.300 

Từ  5 tỷ trở lên             0.030  0.360 

 

V. Xử lý sổ khi đáo hạn 

Khi sổ (thẻ) tiền gửi đến thanh toán mà  khách hàng không đến rút thì Ngân hàng Kiên 

Long sẽ nhập lãi vào vốn và chuyển sang kỳ hạn bằng với kỳ hạn cũ, lãi suất theo lãi 

suất hiện hành của sản phẩm này tại thời điểm tái tục, tương ứng với kỳ hạn gửi và số 

Lãi suất tiền gửi thông thường Lãi suất bậc thang 

Ghi trên sổ 
= 

(tương ứng với kỳ hạn gửi) 
 + Lãi suất thưởng 



tiền gửi. Trong trường hợp sản phẩm hết hiệu lực, Ngân hàng Kiên Long sẽ lấy theo lãi 

suất tiền gửi thông thường tương ứng kỳ hạn gửi. 

VI. Quy định khác của sản phẩm: 

-   Các quy định khác không có trong thể lệ sản phẩm  này thì thực hiện theo các quy 

định về tiền gửi của Ngân hàng Kiên Long 

-   Riêng khách hàng là tổ chức kinh tế có số tiền gửi từ 20 tỷ trở lên, các đơn vị phải liên 

hệ về Hội sở (Phòng Đầu Tư & Ngân Quỹ) trước khi thỏa thuận với khách hàng. 

-   Khách hàng được cầm cố sổ (thẻ) tiền gửi để vay vốn tại Ngân hàng Kiên Long theo 

quy chế và lãi suất cho vay của Ngân hàng Kiên Long công bố tại thời điểm vay.  

 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2009. Các đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi 

thực hiện đúng nội dung Thông báo này cho đến khi có thông báo mới. 
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