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                                                                                        Ho Chi Minh City, 1st August, 2022 
TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022 

 
 
Dear Valued Customer, 
Thưa quý khách hàng, 
 
BNP Paribas Ho Chi Minh City Branch Vietnam and BNP Paribas Hanoi Branch (“BNP Paribas”) would like 
to send our respectful greetings and special thanks to you for your continued support and cooperation so 
far. 
 
Ngân hàng BNP Paribas CN TP Hồ Chí Minh Việt Nam và Ngân hàng BNP Paribas CN Hà Nội (“Ngân hàng 
BNP Paribas”) xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành 
với chúng tôi trong thời gian qua. 
 
According to Circular No. 04/2022/TT-NHNN dated 16 June 2022 of the State Bank of Vietnam stipulating 
the application of interest rates for premature withdrawal of deposits at credit institutions, foreign bank 
branches since 1 August 2022, BNP Paribas would like to inform you the following details: 
 
Theo Thông tư số 04/2022/TT-NHNN ngày 16/06/2022 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Quy định về 
việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kể từ 
ngày 01/08/2022, Ngân hàng BNP Paribas trân trọng thông báo như sau: 
 

1. Applicable premature withdrawal of deposits: 
 Fixed Term Deposits. 
 Other forms of receipt of term deposits as prescribed in the Law on Credit Institutions. 

 
1. Hình thức tiền gửi rút trước hạn được áp dụng: 
 Tiền gửi có kỳ hạn. 
 Các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng. 

 
2. Premature Withdrawal of Deposits and applicable Interest rate: 
 Full withdrawal: the maximum applied interest rate will be equal to the lowest demand deposit’s 

interest rate according to the type of customer and/or the deposited currency at the time of 
withdrawal. 

 Partial withdrawal: the maximum applied interest rate for the premature amount will be equal to 
the lowest demand deposit’s interest rate according to the type of customer and/or the deposited 
currency at the time of withdrawal; the remaining amount will be maintained until the maturity 
date at the current applicable interest rate for that deposit. 
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2. Về việc Rút trước hạn tiền gửi và Lãi suất rút trước hạn tiền gửi: 
 Trường hợp Quý khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, mức lãi suất tối đa được áp dụng sẽ 

bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại 
đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi. 

 Trường hợp Quý khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi, số tiền rút trước hạn sẽ được áp 
dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất theo đối tượng khách 
hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi; số tiền 
còn lại sẽ được tiếp tục duy trì cho tới ngày đáo hạn với mức lãi suất đang áp dụng cho khoản tiền 
gửi đó. 

 
Please kindly contact your Relationship Manager and/ or Transaction Banking Sales if you would require 
further clarification. 
 
Vui lòng liên hệ với Giám đốc quan hệ khách hàng phụ trách của Quý khách và/ hoặc Cán bộ kinh doanh 
Ngân hàng giao dịch nếu Quý khách cần trợ giúp. 
 
Yours sincerely, 
Trân trọng, 
 
BNP Paribas Ho Chi Minh City Branch Vietnam/ BNP Paribas Ha Noi Branch 
Ngân hàng BNP Paribas CN TP Hồ Chí Minh Việt Nam/ Ngân hàng BNP Paribas CN Hà Nội 


