HƯỚNG DẪN THAM GIA M-SAVINGS
BƯỚC 1

Mở sổ tiết kiệm gửi góp Ong vàng trực tuyến
kỳ hạn từ 6 tháng trở lên

Đăng nhập
Internet Banking
ebank.msb.com.vn

BƯỚC 2

Từ menu
Chuyển khoản,
chọn Mở thẻ
tiết kiệm

Chọn tài khoản
nguồn,
loại tiết kiệm,
kỳ hạn, số tiền và
hình thức trả lãi

Ấn Tiếp tục
để hoàn tất
giao dịch

Đăng ký tham gia ưu đãi M-Savings

Từ Menu
chức năng,
chọn Đăng ký
sản phẩm

Chọn Đăng ký
gói ưu đãi, sau đó
chọn gói ưu đãi
M-Savings offer

Chọn
Tài khoản
nhận ưu đãi

M-SAVINGS
Điền các
thông tin cá nhân
và ấn Tiếp tục để
hoàn tất đăng ký

GÓI TIẾT KIỆM TÍCH LŨY M-SAVINGS

Gửi online càng nhiều - Lãi cộng càng cao

Sản phẩm đầu tiên và duy nhất lãi tăng theo số tiền tích lũy
hàng tháng

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH 24/7

Nhận lãi suất lên tới 8.9%/năm
Linh hoạt số tiền gửi thêm chỉ từ 50.000 VND vào bất cứ
khi nào
Dễ dàng đặt lịch tự động gửi thêm hàng tháng

Họ tên:
Số điện thoại:

Liên hệ ngay để được hỗ trợ thông tin chi tiết:
1800 599999 (miễn phí)/ (024) 39445566
Chi nhánh/ PGD gần nhất

www.msb.com.vn

www.msb.com.vn

NHẬN LÃI 8.9%/NĂM
CÁN ĐÍCH SIÊU TỐC

Bạn có tin được rằng với số tiền tiết
kiệm nhỏ mình có thể nhận lãi tới
8.9%? Chọn hôm nay là điểm khởi
đầu tiết kiệm, M-Savings sẽ cùng
bạn thực hiện ước mơ!

M-Savings là sản phẩm đầu tiên và duy nhất có lãi suất thay đổi
theo tháng, giúp bạn đạt mục tiêu nhanh hơn khi được cộng
thêm lãi suất từ 0.5% đến 2%/năm dựa trên số tiền gửi tiết kiệm
online bình quân của tháng trước liền kề.
Lãi suất cộng thêm tại
tháng nhận ưu đãi
(%/năm)

KHỞI ĐẦU DỄ DÀNG
TIẾT KIỆM CỰC NHÀN
+0.5 %

MỞ SỔ NHANH CHÓNG
Gửi tiền nhanh chóng tại quầy hoặc gửi trực tuyến (online)
bất cứ khi nào trên Ngân hàng điện tử M-Banking
Chỉ 05 phút để
Nhận sổ tại quầy

Chỉ 01 phút
Sở hữu sổ online

+1.5 %

+1%

+2%

0
1 triệu

30 triệu

50 triệu

100 triệu

Tổng số tiền
tiết kiệm online
tháng trước (đồng)

Ghi chú:
Số tiền tối đa được cộng lãi suất khi gửi thêm hàng tháng là 10.000.000 đồng/tháng.
Nếu mỗi tháng gửi thêm 10 triệu thì sau 18 tháng số tiền được áp dụng lãi suất
cộng thêm là 180 triệu với mức lãi suất tối đa lên tới 8.9%/năm.

GỬI TIỀN SIÊU NHỎ
“Tích tiểu thành đại” với quy định tiền gửi tối thiểu chỉ từ:
1 triệu đồng
khi mở sổ mới

50 ngàn đồng
mỗi lần gửi thêm

Điều kiện nhận ưu đãi
> 6 tháng

Áp dụng cho sổ
gửi góp kỳ hạn từ
6 tháng trở lên

GỬI THÊM LINH HOẠT

> 5 triệu
đồng

Duy trì số dư bình
quân tài khoản
thanh toán trên
5 triệu/tháng

Gửi thêm tiền Online bất cứ khi nào chỉ trong 1 phút, hoặc gửi
tự động định kỳ hàng tháng chỉ với 1 lần đăng ký
$

Gửi từng lần
Gửi ngay khi có
khoản tiền
chưa dùng đến

$

Gửi định kỳ
Đặt lịch gửi tự động
cố định vào một
ngày trong tháng

Tham khảo chi tiết sản phẩm và công cụ
tính lãi suất ưu đãi dành riêng cho bạn tại:
www.msavings.msb.com.vn
Hoặc quét mã QR:

www.msb.com.vn

