Số Hợp đồng:

….……………………………….………

CIF

HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
Số:……………………………
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ban hành ngày 16/06/2010;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.
Hôm nay, ngày …….. tháng …… năm 20….., chúng tôi gồm các Bên như sau:
I. BÊN NHẬN GỬI TIỀN (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ngân hàng TMCP Phương Đông CN/PGD……………….
Địa chỉ
Điện thoại
Đại diện bởi Ông/Bà
Chức vụ
Giấy ủy quyền (nếu có)
II. BÊN GỬI TIỀN (Sau đây gọi tắt là Bên B)
Tên tổ chức:
ĐKKD/GPĐT/QĐTL

Số:

Ngày cấp:

/

/

Nơi cấp:

Mã số thuế
Địa chỉ
Điện thoại
Đại diện bởi Ông/Bà
Chức vụ
Giấy ủy quyền (nếu có)
Hai Bên đã thỏa thuận các nội dung sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG GỬI TIỀN
Tổng số tiền gửi
Sản phẩm

Bằng số:
Bằng chữ:
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thông thường

Kỳ hạn
Ngày giá trị

…../……/…….

Ngày đến hạn

…../……/…….

Lãi suất

……..%/ năm
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Cơ sở tính lãi

Theo thời gian thực gửi trên cơ sở một năm có 365 ngày
(Cơ số 366/365)

Định kỳ trả lãi

Lãi cuối kỳ
Lãi đầu kỳ
Trả lãi định kỳ …….. tháng. Tiền lãi trả vào tài khoản số
………………………….. của Bên B mở tại Bên A
Vốn gốc x Lãi suất % năm x kỳ hạn (ngày)

Công thức tính lãi

Tiền lãi

=

365

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC NỘP TIỀN
Chậm nhất vào ngày giá trị, để thực hiện Hợp đồng này, Bên B phải bảo đảm nộp/chuyển đủ
tổng số tiền gửi quy định tại Điều 1 theo một trong các hình thức sau:
Nộp tiền mặt
Ủy quyền cho Bên A trích nợ tài khoản số ……………………của Bên B mở tại Bên A.
Chuyển khoản từ tài khoản của Bên B mở tại Ngân hàng: …………… Tỉnh/TP: ………
Bên B cam kết số tiền gửi này có nguồn gốc hợp pháp, thuộc quyền sở hữu của bên B, được
pháp luật Việt Nam và Điều lệ Bên B cho phép.
ĐIỀU 3: CHỈ ĐỊNH TÁI TỤC
Vào ngày đến hạn, nếu không có thỏa thuận nào khác, Bên A và Bên B thống nhất:
Không tái tục Hợp đồng: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo quy định tại Điều 4 của
Hợp đồng này.
Tái tục Hợp đồng: Hợp đồng này sẽ tự động tái tục kỳ hạn mới với các nội dung sau:

Số tiền tái tục:
Chỉ tái tục gốc
Tái tục gốc và lãi (Áp dụng với hợp đồng trả lãi cuối kỳ)

Lãi suất tái tục bằng lãi suất Bên A công bố hoặc lãi suất thỏa thuận tại thời điểm tái
tục.

Kỳ hạn tái tục bằng kỳ hạn cũ theo Hợp đồng này hoặc chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn
liền kề nếu tại thời điểm tái tục Bên A không huy động loại kỳ hạn mà Bên B đã gửi
trước đó.
ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN GỐC VÀ LÃI
Vào ngày đến hạn, Bên A sẽ thanh toán toàn bộ tiền gốc và lãi (nếu không tái tục Hợp đồng)
hoặc tiền lãi (nếu tái tục gốc theo Hợp đồng này) cho Bên B theo một trong các hình thức sau
đây:
Bằng tiền mặt
Chuyển khoản vào tài khoản số ………………………. của Bên B mở tại Bên A.
Chuyển khoản vào tài khoản của Bên B Số………………………mở tại Ngân hàng:
…………………… Tỉnh/TP: ………
Nếu ngày đến hạn của Hợp đồng này rơi vào ngày nghỉ lễ, Tết thì Bên A thực hiện chi trả tiền
gốc và lãi vào ngày làm việc tiếp theo. Bên B được hưởng lãi theo lãi suất quy định tại Điều 1
cho những ngày nghỉ lễ, Tết này.
ĐIỀU 5: QUY ĐỊNH VỀ TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG TRƯỚC HẠN
Bên B được phép đề nghị tất toán Hợp đồng trước ngày đến hạn nêu tại Điều 1. Lãi suất áp
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dụng trong trường hợp tất toán Hợp đồng trước hạn áp dụng như sau:
- Nếu thời gian thực gửi dưới 03 ngày kể từ ngày gửi tiền đầu tiên: Bên A không trả lãi cho
Bên B cho số tiền và thời gian đã gửi.
- Nếu thời gian thực gửi bằng hoặc lớn hơn 03 ngày kể từ ngày gửi tiền đầu tiên: Tiền lãi
được tính theo lãi suất không kỳ hạn do Bên A công bố tại thời điểm rút vốn tính cho toàn
bộ thời gian đã gửi.
ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này chấm dứt khi:
- Khi Bên B không nộp/chuyển đủ tổng số tiền gửi đến Bên A trong ngày giá trị.
- Vào bất kỳ thời điểm nào, khi Bên B có nhu cầu thanh lý Hợp đồng, Bên B lập Giấy đề
nghị tất toán Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn theo mẫu của Bên A và gửi cho Bên A, Bên A
căn cứ vào Giấy đề nghị này tiến hành thanh lý hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn theo yêu cầu
của Bên B.
- Vào ngày đến hạn, nếu Bên A và Bên B thống nhất không tái tục Hợp đồng này, thì Hợp
đồng này sẽ tự động hết hiệu lực.
- Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo
quy định của pháp luật
ĐIỀU 7: CẦM CỐ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI
1. Cầm cố Hợp đồng
Bên B được sử dụng Hợp đồng này để cầm cố vay vốn tại Bên A nếu Bên B đáp ứng
được các điều kiện về cấp tín dụng do bên A quy định.
2. Chuyển nhượng Hợp đồng
Việc chuyển nhượng Hợp đồng này được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên
quan.
ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền gốc và lãi cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng
này;
- Thông báo bằng văn bản cho Bên B lãi suất áp dụng khi Hợp đồng tự động tái tục theo
yêu cầu của Bên B.
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
- Chuyển số tiền đã cam kết gửi cho Bên A theo đúng giá trị và thời gian cam kết và chịu
trách nhiệm về tính hợp pháp của số tiền gửi này.
- Nhận thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền gốc và lãi từ Bên A theo quy định tại Hợp
đồng này.
ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này có hiệu lực khi được lập thành văn bản và được người
có thẩm quyền của mỗi Bên ký tên và đóng dấu.
Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này, các Bên thoả
thuận giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải.
Trong trường hợp thương lượng, hoà giải không thành, một trong các Bên có quyền đưa
tranh chấp ra giải quyết tại Toà án nhân dân có thẩm quyền.
Các Bên đồng ý rằng các điều khoản này có thể được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ
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quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01
(một) bản chính.

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