
 
 

 
 

THỂ LỆ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI 

I. Mục đích  

Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) này được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động 

của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), tăng nguồn vốn trung dài hạn, 

nâng cao các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, cơ cấu nguồn vốn huy động 

của Sacombank theo hướng ổn định.  

II. Quyền lợi  

1. Lãi suất của CCTG:  

- Năm đầu tiên: Bằng lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng lãnh lãi cuối kỳ của 

Khách hàng cá nhân được niêm yết trên Website của 4 Ngân hàng có vốn Nhà nước 

gồm Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại ngày 20/07/2022 

cộng biên độ 1.75%/năm. Cụ thể, lãi suất năm đầu tiên là 7.33%năm  

- Các năm tiếp theo: lãi suất được điều chỉnh định kỳ mỗi năm một lần theo công thức 

sau: Bằng lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng lãnh lãi cuối kỳ của Khách 

hàng cá nhân được niêm yết trên Website của 4 Ngân hàng có vốn Nhà nước gồm 

Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, tại ngày 20/07 theo năm điều chỉnh 

cộng với biên độ 1.75%năm.  

- Trường hợp ngày điều chỉnh lãi suất hàng năm của CCTG trùng với ngày nghỉ, lễ theo 

quy định thì lãi suất sẽ được tính toán và điều chỉnh vào ngày làm việc liền kề trước 

ngày nghỉ, lễ năm đó.   

2. Đề nghị thanh toán trước hạn một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi CCTG của Khách hàng 

sẽ được thực hiện theo quy định của Sacombank tại thời điểm nhận được đề nghị thanh 

toán của khách hàng.   

3. CCTG được tự do chuyển nhượng dưới các hình thức: mua, bán, cho tặng, trao đổi hoặc 

thừa kế theo quy định Sacombank và theo luật định.   

4. Khách hàng được vay cầm cố CCTG theo quy định của Sacombank tại thời điểm vay vốn.  

5. Chứng chỉ tiền gửi không tái tục. Vào ngày đến hạn, nếu Khách hàng không đến thanh 

toán, Sacombank tự động chuyển toàn bộ vốn gốc và lãi sang tài khoản chờ thanh toán 

và trả lãi theo mức lãi suất không kỳ hạn do Sacombank công bố trong từng thời kỳ  

6. CCTG do Sacombank phát hành có giá trị thanh toán trong toàn hệ thống Sacombank tại 

Việt Nam.  



 
 

 
 

III. Thủ tục  

Khi giao dịch, Khách hàng phải xuất trình CCTG, chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước 

công dân (CCCD)/Hộ chiếu (HC) còn hiệu lực, ký tên đúng chữ ký mẫu đã đăng ký và thực 

hiện theo các biểu mẫu của Sacombank.  

IV. Quy định khác  

1. CCTG có các đặc điểm sau:  

a. Không được đảm bảo bằng tài sản của Sacombank;  

b. Sacombank chỉ trả nợ trước thời gian đến hạn với điều kiện sau khi thực hiện vẫn đảm 

bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định và báo cáo Ngân hàng Nhà 

nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám sát;  

c. Sacombank được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả 

lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ;  

d. Trong trường hợp thanh lý Sacombank, người sở hữu CCTG chỉ được thanh toán sau 

khi Sacombank đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ khác.  

2. CCTG phải được bảo quản cẩn thận, không tẩy xóa, sửa chữa, làm rách, nhàu nát CCTG. 

CCTG bị sửa chữa, tẩy xóa sẽ không có giá trị thanh toán. Khi mất, hỏng CCTG, Khách 

hàng liên hệ báo ngay (bằng văn bản) cho Sacombank (nơi phát hành CCTG). Nếu không 

thông báo kịp thời để kẻ gian lợi dụng, Sacombank sẽ không chịu trách nhiệm.  

3. CCTG được chuyển quyền sở hữu toàn phần, không chuyển quyền sở hữu từng phần. 

Thủ tục thực hiện theo quy định của Sacombank hiện hành.  

4. Khi nhận CCTG, Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu đầy đủ, chính xác và cam kết sẽ tuân 

thủ đúng theo quy định của đợt phát hành CCTG và quy định về phát hành Giấy tờ có giá 

của Sacombank.  

5. Các quy định khác được thực hiện theo quy định của Sacombank và theo quy định của 

pháp luật trong từng thời kỳ.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch 

Sacombank gần nhất.  


