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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––– 

THỎA THUẬN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN 

(Áp dụng đối với Khách hàng cá nhân gửi tiền gửi có kỳ hạn theo Sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn 

CAKE tại VPBank) 

Ngày …./…./….., Chúng tôi gồm 

▪ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Mã số doanh nghiệp: 

0100233583 

- Địa chỉ trụ sở: 89 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội; Điện thoại: 024.3938.5111 

- Đại diện theo ủy quyền: Ông/Bà:…………………………………………… 

- Chức vụ: ……………………………………………………………………. 

Sau đây gọi là VPBank 

▪ Khách hàng:………………………………………………………………… 

- Địa chỉ thường trú:………………………………………………………….. 

- Quốc tịch: …………………………………………………………………... 

- Đối tượng: Người cư trú   

- Giấy CMND/Thẻ CCCD số ……………….. do ………………Cấp ngày …./…./….. 

Sau đây gọi là Khách hàng 

Đã thỏa thuận và nhất trí ký kết Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn này với các nội dung như 

sau: 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 

1. Thỏa thuận tiền gửi: Là thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn này. 

2. Điều kiện giao dịch chung về tiền gửi có kỳ hạn bằng Phương thức điện tử của 

VPBank (sau đây gọi chung là “Điều kiện giao dịch chung”): Là những điều khoản ổn 

định do VPBank công bố từng thời kỳ để áp dụng cho tất cả Khách hàng cá nhân gửi tiền 

theo các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn được VPBank triển khai trên Phương tiện điện tử. 

Điều kiện giao dịch chung đã được VPBank cung cấp để Khách hàng đọc, nghiên cứu và 

xác nhận đồng ý khi Khách hàng thực hiện gửi tiền trên các Phương tiện điện tử. Điều kiện 

giao dịch chung đồng thời được VPBank niêm yết công khai theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Thỏa thuận gửi tiền có kỳ hạn 
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1. Tài khoản thanh toán được dùng để gửi, nhận chi trả Khoản tiền gửi là Tài khoản thanh 

toán CAKE của chính Khách hàng tại VPBank số ………………………………………...  

2. Sản phẩm: Tiền gửi có kỳ hạn CAKE tại VPBank.  

3. Số tiền gửi (Khoản tiền gửi): ……………………………………………………………… 

4. Đồng tiền gửi: ………………………………………………………................................... 

5. Thời hạn gửi tiền: …………………………………………………………………………. 

6. Ngày gửi tiền: ………………………………………………………................................... 

7. Ngày đến hạn: ………………………………………………………................................... 

8. Lãi suất: ………………………… và được cố định trong suốt Thời hạn gửi tiền. 

9. Phương thức trả lãi: Cuối kỳ (tại Ngày đến hạn). 

10. Phương thức xử lý tại Ngày đến hạn1: ……………………………….. 

11. Các Bên đồng ý rằng, các thỏa thuận khác liên quan tới Khoản tiền gửi của Khách hàng 

không được quy định trong Thỏa thuận tiền gửi này bao gồm nhưng không giới hạn: thỏa 

thuận về chi trả trước hạn, kéo dài Thời hạn gửi tiền, biện pháp để Khách hàng trả cứu 

Khoản tiền gửi; phương pháp tính lãi… được thực hiện theo Điều kiện giao dịch chung, 

các văn bản thỏa thuận khác giữa VPBank và Khách hàng, các quy định của VPBank và 

Pháp luật. Điều kiện giao dịch chung là phụ lục gắn liền, không tách rời của Thỏa thuận 

tiền gửi này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thỏa thuận tiền gửi này có hiệu lực kể từ ngày được Các Bên ký kết cho đến khi Các Bên 

thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ với nhau theo Thảo thuận tiền gửi này. Khách hàng đồng 

ý rằng Khách hàng đã được VPBank cung cấp đầy đủ thông tin về Điều kiện giao dịch 

chung, đồng ý rằng các điều khoản của Điều kiện giao dịch chung đã đảm bảo được sự bình 

đẳng giữa Khách hàng và VPBank trong giao dịch tiền gửi theo Thỏa thuận tiền gửi này; 

khi Khách hàng chấp nhận ký Thỏa thuận này thì coi như Khách hàng đã chấp nhận các 

điều khoản, điều kiện tại Điều kiện giao dịch chung, bao gồm cả các điều khoản về miễn 

trách nhiệm của mỗi Bên, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bất kỳ 

Bên nào. 

 

1 Tùy thuộc vào lựa chọn của Khách hàng khi đăng ký, hệ thống hiển thị một trong các phương 

thức sau, phù hợp với lựa chọn trước đó của Khách hàng và chính sách sản phẩm: 

- Tự động tất toán Khoản tiền gửi; 

- Tự động tái tục gốc theo Sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn CAKE tại VPBank; hoặc 

- Tự động tái tục gốc và lãi theo Sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn CAKE tại VPBank. 
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2. Bằng việc ký kết Thỏa thuận tiền gửi này, Khách hàng xác nhận Khách hàng đã được 

VPBank cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến sản phẩm tiền gửi mà Khách hàng 

tham gia, nội dung của Thỏa thuận tiền gửi này, phương pháp tính lãi, mức lãi suất áp 

dụng,… trước khi ký kết Thỏa thuận tiền gửi. 

3. Thỏa thuận tiền gửi này là thỏa thuận điện tử được Khách hàng ký kết bằng Chữ ký điện 

tử. Khách hàng đồng ý rằng, Chữ ký điện tử của Khách hàng được tạo lập dưới dạng từ, 

chữ, số, ký hiệu … được VPBank xác nhận thông qua việc Khách hàng sử dụng các Yếu 

Tố Bảo Mật (tùy từng trường hợp là Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu hoặc Số thẻ, mã PIN của 

Khách hàng) để đăng nhập vào ứng dụng CAKE; Khách hàng thực hiện các hành động như 

kê khai thông tin để tạo lập đề nghị gửi tiền, kích chọn chấp thuận/tiếp tục trên hệ thống 

(chấp nhận thông tin khoản tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung của VPBank…). Thỏa 

thuận tiền gửi này được coi là đã được ký kết bởi Khách hàng khi VPBank xác thực Khách 

hàng và xác nhận sự chấp thuận của Khách hàng với Thỏa thuận tiền gửi thông qua xác 

thực các Yếu Tố Bảo Mật và quá trình Khách hàng thực hiện các hành động để hoàn tất 

giao dịch gửi tiền nêu trên. 

4. Các Bên xác nhận rằng việc giao kết Thỏa thuận tiền gửi này là hoàn toàn tự nguyện, không 

giả tạo, không bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn. Từng Bên một đã đọc lại, hiểu rõ, nhất 

trí và cùng ký tên dưới đây. 

 

KHÁCH HÀNG 

(Đã ký bằng Chữ ký điện tử) 

 

 

 

Tên Khách hàng:….., User: ……… đã đăng nhập 

lúc …….. để thực hiện giao dịch gửi tiền và nhập 

OTP từ số điện thoại….để hoàn tất giao dịch. 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN VPBANK 

(Đã ký) 

 

 

 

………………… 

 

 


