THỂ LỆ GÓI TÀI KHOẢN 3X
1.

Thời gian: Thường xuyên, từ ngày 28/02/2018.

2.

Đối tượng Khách hàng:
Khách hàng cá nhân sử dụng đồng thời 03 sản phẩm dịch vụ sau:

3.



Tài khoản thanh toán thông thường/Tài khoản Đa Năng/Tài khoản Lộc Phát.



Dịch vụ eBanking (SMS Banking và/hoặc Mobile Banking và/hoặc Internet Banking).



Thẻ thanh toán Quốc tế SCB MasterCard Debit.

Cách tính lãi:
Số dư tiền gửi
Lãi mỗi ngày

4.

=

Lãi suất do SCB công bố tương ứng với số dư tiền gửi cuối mỗi ngày
x

(đang hiệulực)/365

cuối mỗi ngày

So sánh Gói Tài khoản:
NỘI DUNG

Loại sản phẩm
dịch vụ

TÀI KHOẢN THANH TOÁN
THÔNG THƯỜNG

GÓI TÀI KHOẢN

GÓI TÀI KHOẢN

ĐA NĂNG

LỘC PHÁT

 Tài khoản thanh toán thông  Tài khoản thanh toán Đa năng.
thường.
 Dịch vụ eBanking:
 Dịch vụ eBanking:
 SMS Banking.
 SMS Banking.
 Và/hoặc Mobile Banking.
 Và/hoặc Mobile Banking.
 Và/hoặc Internet Banking.
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 Tài khoản Lộc phát.
 Dịch vụ eBanking:
 SMS Banking.
 Và/hoặc Mobile Banking.
 Và/hoặc Internet Banking.

NỘI DUNG

Số dư duy trì
Tài khoản
Ưu đãi mở mới
Tài khoản(*)
Ưu đãi Phí DV
eBanking(*)

Ưu đãi dịch
vụ(**)

TÀI KHOẢN THANH TOÁN
THÔNG THƯỜNG

GÓI TÀI KHOẢN

GÓI TÀI KHOẢN

ĐA NĂNG

LỘC PHÁT

 Và/hoặc Internet Banking.
 Thẻ SCB MasterCard Debit.

 Thẻ SCB MasterCard Debit.

 Thẻ SCB MasterCard Debit.

50.000 đồng.

500.000 đồng.

6.800.000 đồng.

 Khách hàng mới: 30.000 đồng.
 Khách hàng hiện hữu: 20.000
đồng.
 01 Dịch vụ eBanking: 30.000
đồng.
 Từ 02 Dịch vụ eBanking: 45.000
đồng.
 Miễn phí Thanh toán hóa đơn.
 Miễn phí Phí phát hành và phí
thường niên năm đầu khi phát
hành Thẻ SCB MasterCard
Debit(*).

Khách hàng mới/hiện hữu: 40.000
đồng.
 01 Dịch vụ eBanking: 30.000 đồng.  01 DV eBanking: 40.000
 Từ 02 Dịch vụ eBanking: 45.000
đồng.
 Từ 02 DV eBanking: 60.000
đồng.
đồng.
 Miễn phí Thanh toán hóa đơn.
 Miễn phí Chuyển tiền trong
 Miễn phí Dịch vụ: Xác nhận số dư;
hệ thống SCB;
phong tỏa Tài khoản; in sao kê; sao  Miễn phí Chuyển tiền ngoài
lục chứng từ;
hệ thống SCB, chuyển tiền
 Miễn phí Phí phát hành và phí
nhanh 24/7 với doanh số
thường niên năm đầu Thẻ SCB
chuyển tiền tối đa 03 tỷ
MasterCard Debit.
đồng/ngày;
 Ưu đãi phí Dịch vụ chuyển tiền với  Miễn phí Thanh toán hóa
doanh số chuyển tiền tối đa 03 tỷ
đơn.
đồng/ngày.
 Miễn phí Dịch vụ: Xác nhận
số dư; phong tỏa Tài khoản;
in sao kê; sao lục chứng từ;
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NỘI DUNG

TÀI KHOẢN THANH TOÁN
THÔNG THƯỜNG

GÓI TÀI KHOẢN

GÓI TÀI KHOẢN

ĐA NĂNG

LỘC PHÁT
 Miễn phí Phí phát hành và
phí thường niên năm đầu Thẻ
SCB MasterCard Debit.

(*): Ưu đãi áp dụng đến hết ngày 28/08/2018, áp dụng khi Khách hàng chưa sử dụng Sản phẩm dịch vụ và đăng ký mới trong thời gian triển khai.
(**): Xem thông tin chi tiết tại Biểu phí hiện hành của SCB.

5.

Các quy định

5.1 Quy định về Gói Tài khoản thông thường:
-

Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi phí dịch vụ ngay sau khi kích hoạt dịch vụ eBanking và phải duy trì dịch vụ eBanking trong thời gian
03 tháng kể từ ngày đăng ký và sử dụng dịch vụ.

-

SCB có toàn quyền quyết định có hay không tiếp tục duy trì Tài khoản thanh toán thông thường hay sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất
kỳ Thể lệ tham gia của sản phẩm. Trong trường hợp SCB sửa đổi Thể lệ tham gia của sản phẩm, nội dung điều chỉnh sẽ được áp dụng từ
thời điểm điều chỉnh trở về sau.

-

Trường hợp Khách hàng đóng Tài khoản thanh toán thông thường có thời gian duy trì dưới 12 tháng, SCB sẽ tiến hành thu phí đóng Tài
khoản theo Biểu phí SCB hiện hành.

-

SCB sẽ thực hiện thu phí liên quan đến việc mở và sử dụng Tài khoản thanh toán theo Biểu phí SCB hiện hành.

-

Các quy định khác thực hiện theo quy định tiền gửi của SCB và các quy định khác của SCB và Pháp luật có liên quan.

5.2 Quy định về Gói Tài khoản Đa năng:
-

Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi phí dịch vụ ngay sau khi kích hoạt dịch vụ eBanking và phát hành Thẻ thanh toán Quốc tế SCB
MasterCard Debit (nếu có).
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-

-

Khách hàng sẽ không được hưởng ưu đãi của Gói Tài khoản Đa năng và “Tài khoản thanh toán Đa năng” sẽ được chuyển đổi sang sản
phẩm “Tài khoản thanh toán thông thường” khi phát sinh một trong các trường hợp sau:


Đóng dịch vụ eBanking.



Đóng Thẻ thanh toán Quốc tế SCB MasterCard Debit.



Số dư duy trì trên Tài khoản thanh toán Đa năng thấp hơn số dư tối thiểu theo quy định.

SCB có toàn quyền quyết định có hay không tiếp tục duy trì Gói Tài khoản Đa năng hay sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Thể lệ
tham gia của Gói sản phẩm:


Trong trường hợp SCB sửa đổi Thể lệ tham gia của Gói sản phẩm, nội dung điều chỉnh sẽ được áp dụng từ thời điểm điều chỉnh
trở về sau.



Trường hợp SCB ngừng triển khai Gói sản phẩm, lúc này, “Tài khoản thanh toán Đa năng” sẽ được chuyển sang sản phẩm “Tài
khoản thanh toán thông thường” và được hưởng các ưu đãi từ Tài khoản thanh toán thông thường.

-

Trường hợp Khách hàng đóng/chuyển đổi Gói Tài khoản Đa năng có thời gian duy trì dưới 12 tháng, SCB sẽ tiến hành thu phí đóng Gói
Tài khoản theo Biểu phí Dịch vụ của Gói sản phẩm.

-

SCB sẽ thực hiện thu phí liên quan đến việc mở và sử dụng Gói Tài khoản Đa năng theo Biểu phí SCB hiện hành.

-

Các quy định khác thực hiện theo quy định tiền gửi của SCB và các quy định khác của SCB và Pháp luật có liên quan.

5.3

Quy định Gói Tài khoản Lộc Phát

-

Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi phí dịch vụ ngay sau khi kích hoạt dịch vụ eBanking và phát hành Thẻ thanh toán Quốc tế SCB
MasterCard Debit (nếu có).

-

Khách hàng sẽ không được hưởng ưu đãi của Gói Tài khoản Lộc phát và “Tài khoản Lộc phát” sẽ được chuyển đổi sang sản phẩm “Tài
khoản thanh toán thông thường” khi phát sinh một trong các trường hợp sau:
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-



Đóng dịch vụ eBanking.



Đóng Thẻ thanh toán Quốc tế SCB MasterCard Debit.



Số dư duy trì trên Tài khoản Lộc phát thấp hơn số dư tối thiểu theo quy định.

SCB có toàn quyền quyết định có hay không tiếp tục duy trì Gói Tài khoản Lộc phát hay sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Thể lệ
tham gia của Gói sản phẩm:


Trong trường hợp SCB sửa đổi Thể lệ tham gia của Gói sản phẩm, nội dung điều chỉnh sẽ được áp dụng từ thời điểm điều chỉnh
trở về sau.



Trường hợp SCB ngừng triển khai Gói sản phẩm, lúc này, “Tài khoản Lộc phát” sẽ được chuyển đổi sang sản phẩm “Tài khoản
thanh toán thông thường” và được hưởng các ưu đãi từ Tài khoản thanh toán thông thường.

-

Trường hợp Khách hàng đóng/chuyển đổi Gói Tài khoản Lộc phát có thời gian duy trì dưới 12 tháng, SCB sẽ tiến hành thu phí đóng
Gói Tài khoản theo Biểu phí Dịch vụ của gói sản phẩm.

-

SCB sẽ thực hiện thu phí liên quan đến việc mở và sử dụng Gói Tài khoản Lộc phát theo Biểu phí SCB hiện hành.

-

Các quy định khác thực hiện theo quy định tiền gửi của SCB và các quy định khác của SCB và Pháp luật có liên quan.
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