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I. Giới thiệu sản phẩm iDeposit. 

Với mong muốn Quý Khách hàng sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư trên tài khoản giao 

dịch chứng khoán, BVSC triển khai sản phẩm iDeposit: 

− Sản phẩm iDeposit là một hình thức đầu tư, tạo cho khách hàng cơ hội hưởng lãi suất cao 

hơn lãi suất tiết kiệm và cơ chế linh hoạt hơn hình thức gửi tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền 

gửi tại Ngân hàng. 

− Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng để mua chứng khoán ngay khi có cơ hội đầu tư chứng 

khoán. 

− Sản phẩm được thiết kế đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng với tất cả các giao dịch đều có 

thể thực hiện trên hệ thống giao dịch trực tuyến. 

− Khách hàng có thể đăng ký sử dụng sản phẩm iDeposit trên hệ thống giao dịch trực tuyến 

hoặc tại tất cả các Phòng Giao dịch của BVSC trên toàn quốc. 

II. Đặc trưng của sản phẩm 

Đặc tính sản phẩm iDepositFix iDepositVar 

Thời gian thực hiện Từ 8h00 đến 16h00 tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

Số tiền gửi iDeposit 

tối thiểu 
10.000.000 đồng 10.000.000 đồng 

Cách tính lãi 
 

Thuế thu nhập cá 

nhân 
5% x Tiền lãi 

Thời hạn gửi tiền 

iDeposit tối đa 
365 ngày 365 ngày 

Mức lãi suất cao 

nhất (%/năm) 
7.16 7.53 

Quyền lựa chọn linh 

hoạt sử dụng để 

mua chứng khoán 

Không Có 

Tất toán khi đáo hạn Tự động Tự động 

Tất toán trước hạn 

Khách hàng thực hiện Đề nghị tất 

toán tiền gửi quản lý trước hạn sẽ 

được hưởng Mức lãi suất bằng Mức 

lãi suất không kỳ hạn cho Số tiền 

gửi quản lý đề nghị tất toán trước 

hạn. 

Khách hàng thực hiện Đề nghị 

tất toán tiền gửi quản lý trước 

hạn sẽ được hưởng mức lãi suất 

áp dụng theo nguyên tắc lãi suất 

thời hạn liền kề trước đó cho cả 

các giao dịch không tròn thời 

hạn. 
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III. Lợi ích của sản phẩm đối với khách hàng 

- Lãi suất tiền gửi cạnh tranh hấp dẫn. 

- Thời hạn linh hoạt và cố định phù hợp. 

- Giao dịch đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng. 

- Được lựa chọn linh hoạt sử dụng để mua chứng khoán hay không. 

IV. Quy trình sản phẩm iDeposit 

- Khách hàng có thể đăng ký sử dụng sản phẩm iDeposit trên hệ thống giao dịch trực tuyến 

hoặc tại tất cả các Phòng Giao dịch của BVSC trên toàn quốc. 

- Lựa chọn phương thức và thời hạn, lãi suất của sản phẩm iDeposit 

- Thực hiện các giao dịch iDeposit qua hệ thống trực tuyến hoặc giao dịch tại quầy. 

o Gửi tiền iDeposit. 

o Rút tiền iDeposit. 

o Thay đổi món iDeposit (gia hạn, thay đổi sử dụng để mua chứng khoán). 

- Khi đến hạn, Số tiền gửi iDeposit được thực hiện tự động tất toán theo thỏa thuận và hạch 

toán về tài khoản giao dịch chứng khoán. 

V. Biểu lãi suất của sản phẩm iDeposit 

1. Biểu lãi suất iDepositFix 

Lưu ý: Biểu lãi suất áp dụng thay đổi theo từng thời kỳ. 

iDepositFix ( Lưu ý: Khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn) 

Thời hạn (ngày) 
Không 

kỳ hạn 
30 60 90 120 150 180 270 365 

Lãi suất (%/năm)  0.20   4.42   4.53   4.74   4.84   5.26   6.74   6.95   7.16  

Lãi suất thực nhận 

(%/năm) 

 0.19   4.20   4.30   4.50   4.60   5.00   6.40   6.60   6.80  

 

Ví dụ minh họa: Một Khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch iDepositFix với giá trị 1 tỷ đồng từ 

ngày 02/10/2020 với thời hạn cố định 365 ngày hưởng lãi suất 7.16%/năm. 

Ngày 22/12/2020, khách hàng có nhu cầu rút trước hạn 150 triệu ( vì 150 triệu rút trước hạn nên 

khách hàng sẽ được hưởng biểu lãi suất không kỳ hạn là 0.2%/năm) và giữ lại 850 triệu đến khi 

đáo hạn. 

Giao dịch của Khách hàng được diễn giải như sau: 

Ví dụ minh họa 

Sản phẩm iDepositFix 

Thời hạn (Ngày)  365  
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Lãi suất (%/năm) 7.16% 

Ngày gửi tiền iDeposit 02/10/2020 

Ngày tất toán dự kiến 02/10/2021 

Thời gian nắm giữ (Ngày) 365 

Số tiền gửi iDepositFix (VND)  1,000,000,000  

 

Ví dụ minh họa 

Giá trị rút trước hạn (ngày 22/12/2020)                  150,000,000  

Thời gian thực tế nắm giữ (Ngày)                                  81  

Lãi suất không kỳ hạn (%/năm) 0.20% 

Tiền lãi (VND)                           66,575  

Thuế thu nhập cá nhân (VND)                             3,329  

Lãi thực nhận (VND)                           63,246  

Số tiền thực nhận (VND)                  150,063,246  

Lãi suất thực nhận (%/năm) 0.19% 

 

Ví dụ minh họa 

Giá trị rút khi đáo hạn  850,000,000  

Thời gian thực tế nắm giữ (Ngày)  365  

Lãi suất kỳ hạn 365 ngày (%/năm) 7.16% 

Tiền lãi (VND)  60,860,000  

Thuế thu nhập cá nhân (VND)  3,043,000  

Lãi thực nhận (VND)  57,817,000  

Số tiền thực nhận khi đáo hạn (VND)  907,817,000  

Lãi suất thực nhận (%/năm) 6.80% 

 

Lưu ý: Trường hợp Khách hàng là Nhà đầu tư tổ chức không chịu Thuế thu nhập cá nhân do 

đó Lãi suất thực nhận sẽ là 7.16%/năm. 
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2. Biểu lãi suất iDepositVar  

Lưu ý: Biểu lãi suất áp dụng thay đổi theo từng thời kỳ. 

iDepositVar 
Sản phẩm này cho phép Khách hàng tất toán linh hoạt 

Áp dụng lãi suất theo kỳ hạn liền kề trước đó cho các giao dịch không tròn thời hạn 

Thời hạn (ngày) <30 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 365 

Lãi suất (%/năm) 0.20 4.32 4.42 4.53 4.74 5.05 6.42 6.53 6.53 6.63 6.74 6.84 7.53 

Lãi suất thực 

nhận (%/năm) 
0.19 4.10 4.20 4.30 4.50 4.80 6.10 6.20 6.20 6.30 6.40 6.50 7.15 

 

Ví dụ minh họa: Một Khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch iDepositVar với giá trị 1 tỷ đồng 

từ ngày 02/10/2020 với thời hạn linh hoạt 365 ngày lãi suất 7.53%/năm.  

Ngày 20/12/2020 khách hàng rút trước hạn 200 triệu (vì 200 triệu rút trước hạn có thời gian nắm 

giữ là 79 ngày nên khách hàng được hưởng biểu lãi suất kỳ hạn 60 ngày là 4.42 %/năm) và giữ 

lại 800 triệu đến khi đáo hạn. 

Giao dịch của Khách hàng được diễn giải như sau: 

Ví dụ minh họa 

Sản phẩm iDepositVar 

Thời hạn (Ngày) 365 

Lãi suất (%/năm) 7.53% 

Ngày gửi tiền iDeposit 02/10/2020 

Ngày tất toán dự kiến 02/10/2021 

Thời gian nắm giữ (Ngày) 365 

Số tiền gửi iDepositVar (VND) 1,000,000,000 

 

Ví dụ minh họa 

Giá trị rút trước hạn (ngày 20/12/2020)  200,000,000  

Thời hạn thực tế nắm giữ (Ngày)  79  

Lãi suất kỳ hạn 60 ngày (%/năm) 4.42% 

Tiền lãi (VND)  1,913,315  

Thuế thu nhập cá nhân (VND)  95,666  

Lãi thực nhận (VND)  1,817,649  

Số tiền thực nhận (VND)  201,817,649  

Lãi suất thực nhận (%/năm) 4.20% 
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Ví dụ minh họa 

Giá trị rút khi đáo hạn  800,000,000  

Thời hạn thực tế nắm giữ (Ngày)  365  

Lãi suất kỳ hạn 365 ngày (%/năm) 7.53% 

Tiền lãi (VND)  60,240,000  

Thuế thu nhập cá nhân (VND)  3,012,000  

Lãi thực nhận (VND)  57,228,000  

Số tiền thực nhận khi đáo hạn (VND)  857,228,000  

Lãi suất thực nhận (%/năm) 7.15% 

 

Lưu ý: Trường hợp Khách hàng là Nhà đầu tư tổ chức không chịu Thuế thu nhập cá nhân do đó 

Lãi suất thực nhận sẽ là 7.53%/năm. 

VI. FAQs - NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Làm thế nào để đăng ký sử dụng sản phẩm iDeposit tại BVSC trên hệ thống trực 

tuyến? 

− Đối với khách hàng đã đăng ký dịch vụ trực tuyến và đã đăng ký nhận SMS OTP sẽ thực 

hiện theo hướng dẫn sau:  

o Khách hàng đăng nhập hệ thống chọn Tab “Thiết lập” mục “Cấu hình” => “Đăng ký 

dịch vụ”. 

o Sau đó nhấp chuột vào nút “Dịch vụ quản lý tiền gửi iDeposit” để thực hiện đăng ký. 

o Khách hàng đọc kỹ nội dung điều khoản và đánh dấu vào ô xác nhận “Tôi xác nhận đã 

đọc và đồng ý với các Quy định của Hợp đồng ủy thác quản lý tiền gửi iDeposit”. 

o Ấn nút Gửi OTP. Sau khi nhận được mã SMS OTP. Khách hàng nhập mã OTP và ấn nút 

Xác thực để kết thúc quá trình đăng ký. 

− Đối với khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm iDeposit trực tiếp: khách hàng mang 

CMND/Hộ chiếu/CCCD đến tất cả các Phòng Giao dịch của BVSC trên toàn quốc. 

2. Làm thế nào để thực hiện giao dịch iDeposit tại BVSC? 

Cách 1: Giao dịch trực tuyến:  

- Khách hàng đăng nhập hệ thống chọn Tab “Tài khoản” mục “Thanh toán” => “Quản lý 

tiền gửi iDeposit”. 

- Chọn “Gửi tiền iDEPOSIT” để thực hiện giao dịch. 

- Khách hàng chọn loại hình (iDeposit Var/iDeposit Fix). 

- Khách hàng chọn Lãi suất và Thời hạn theo nhu cầu. 

- Nhâp số tiền theo yêu cầu. 
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- Chọn Đáo hạn tự động hay Gia hạn tự động. 

- Chọn Sử dụng để mua chứng khoán hay Không sử dụng để mua chứng khoán (đối với loại 

hình iDepositVar). 

- Kiểm tra nội dung trước khi nhập SMS OTP để thực hiện giao dịch. 

Cách 2: Giao dịch tại quầy:  

- Khách hàng mang theo CMND/Hộ chiếu/CCCD đã đăng ký để thực hiện giao dịch tại tất cả 

các Phòng Giao dịch của BVSC trên toàn quốc.  

- Yêu cầu nhân viên BVSC thực hiện Đề nghị quản lý tiền gửi theo nhu cầu. 

- Kiểm tra thông tin trước khi ký xác nhận đề nghị. 

3. Quy định về thời gian thực hiện giao dịch iDeposit của BVSC?       

Khi có nhu cầu khách hàng có thể thực hiện giao dịch iDeposit tại tất cả các ngày làm việc từ 8h 

sáng đến 16h chiều. 

4. Sản phẩm iDeposit có các kỳ hạn nào? 

Sản phẩm iDeposit bao gồm 2 loại: 

- iDepositFix: gồm các kỳ hạn 30, 60, 90, 120, 150, 180, 270, 365 ngày. 

- iDepositVar: gồm các kỳ hạn 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 365 ngày. 

Khách hàng có thể tìm hiểu đặc trưng của sản phẩm ở mục II của tài liệu này. 

Biểu lãi suất áp dụng đối với các sản phẩm iDepositFix và iDepositVar thay đổi theo từng thời 

kỳ và được công bố trên trang chủ của BVSC. 

5. Khi sử dụng Sản phẩm iDeposit tại BVSC, tôi phải chịu các khoản phí thuế nào 

Khách hàng (nếu là cá nhân) sẽ chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân (5%*Tiền lãi) đối với nhà nước 

về các khoản thu nhập phát sinh.  

6. Khi có nhu cầu rút một phần thì số tiền tối thiểu để  rút một phần là bao nhiêu? 

BVSC không quy định số tiền tối thiểu với giao dịch “Rút tiền iDeposit”, Khách hàng có thể rút 

iDeposit nhiều lần trên một hợp đồng. 

7. BVSC có hạn chế số tiền gửi iDeposit tối đa cho một giao dịch không? 

BVSC không quy định số tiền gửi tối đa cho một giao dịch iDeposit. Khách hàng có thể thực 

hiện một hoặc nhiều giao dịch với các kỳ hạn và phương thước khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu 

của khách hàng. 

===================================Hết=============================== 


