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1. Giới thiệu:  

Tiện ích tiết kiệm trực tuyến (tên tiếng Anh là Savings Online, gọi tắt là SO) là loại tiền gửi 

tiết kiệm có kỳ hạn, cho phép khách hàng thực hiện gửi tiền trực tiếp từ máy tính của cá nhân 

được kết nối Internet, thông qua Internet Banking, được lưu trữ trong hệ thống dữ liệu điện tử, 

trong đó khách hàng thỏa thuận với Ngân hàng Nam Á về kỳ hạn gửi tiền nhất định, được 

hưởng lãi theo quy định của Ngân hàng Nam Á và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật 

về bảo hiểm tiền gửi 

2. Mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến 
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Để  mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

 Bước 1:  Đăng nhập vào trang Internet Banking 

 Bước 2: Vào menu Tiết kiệm trực tuyến  Mở tài khoản, hiển thị màn hình: 

 

 Bước 3: Khách hàng chọn và điền đầy đủ các thông tin trên màn hình, cụ thể: 

o Tài khoản thanh toán: Khách hàng chọn tài khoản thanh toán để trích tiền để 

mở tài khoản tiết kiệm. Đây là tài khoản mặc định được dùng để nhận vốn hoặc 

lãi hoặc vốn lãi khi tài khoản trực tuyến đáo hạn (tự động). 

o Số tiền: Khách hàng nhập vào ô Số tiền là khoảng tiền mà khách hàng muốn mở 

tài khoản tiết kiệm. 

 Lưu ý: Số tiền gửi tối thiểu là 1.000.000 triệu VND và tối đa là 

100.000.000 triệu VND 

o Số tiền bằng chữ: Diễn giải số tiền thành chữ tương ứng với số tiền bằng số 

khách hàng gõ vào ở ô Số tiền. 

o Kỳ hạn: là khoảng thời gian khách hàng muốn gửi tiết kiệm được tính từ lúc mở 

tài khoản cho đến khi đóng tài khoản 

o Hình thức tái tục: 
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 Tái tục: đến ngày đáo hạn, hệ thống sẽ tự động tái tục thêm một kỳ hạn 

mới tương ứng với kỳ hạn mà khách hàng đã mở tài khoản tiền gửi tiết 

kiệm trực tuyến ban đầu. 

 Không tái tục: đến ngày đáo hạn, hệ thống sẽ tự động tất toán/đóng tài 

khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến và chuyển vốn lãi vào tài khoản tiền 

gửi thanh toán mà khách hàng dùng để trích tiền khi mở tài khoản tiền 

gửi tiết kiệm trực tuyến. 

o Kiểu tái tục:  

 Tái tục vốn: đến ngày đáo hạn, vốn sẽ được tái tục thêm một kỳ hạn mới 

tương ứng với kỳ hạn mà khách hàng đã mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm 

trực tuyến ban đầu và lãi sẽ được tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi 

thanh toán mà khách hàng đã dùng để trích tiền khi khách hàng mở tài 

khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến. 

 Tái tục vốn lãi: đến ngày đáo hạn, hệ thống sẽ tự động nhập lãi vào gốc 

và tái tục một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn mà khách hàng đã mở 

tài khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến ban đầu. 

 Bước 4: Nhấn nút “Xác nhận” : 

 

 Bước 5:  Màn hình hiển thị lại đầy đủ thông tin mà khách hàng đã nhập và chọn.  
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o Nếu đồng ý với nội dung, khách hàng nhấn nút Xác Nhận chuyển qua bước 6.  

o Nếu không đồng ý với nội dung, khách hàng nhấn nút Thay Đổi quay lại bước 2. 

 Bước 6: Hiển thị màn hình yêu cầu nhập mật khẩu giao dịch để xác thực giao dịch và 

nhấn nút “Xác nhận” khi hoàn tất. 

 

 Bước 7: Nếu khách hàng nhập đúng mật khẩu giao dịch để xác thực giao dịch, màn hình 

hiển thị thông báo: “Giao dịch thực hiện thành công. Cám ơn Quý khách đã sử dụng 

dịch vụ”.  
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Khách hàng xem các thông tin liên quan đến việc mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến hoàn 

tất và nhấn nút “Đồng ý”. 

 

Sau khi hoàn tất mở tài khoản tiết kiệm, hệ thống sẽ tự động gửi email THÔNG BÁO MỞ 

TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM TRỰC TUYẾN với những thông tin mà KH đã thực hiện 

đăng ký mở tài khoản TKOL 
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3. Đóng tài khoản tiết kiệm trực tuyến 

Lưu ý: Chức năng này chỉ hỗ trợ đóng tài khoản tiết kiệm được mở trực tuyến, không hỗ trợ 

cho loại tài khoản tiết kiệm được mở tại quầy. 

Để  đóng tài khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

 Bước 1:  Đăng nhập vào trang Internet Banking 

 Bước 2: Vào menu Tiết kiệm trực tuyến  Đóng tài khoản, hiển thị màn hình: 
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 Bước 3: Khách hàng chọn đầy đủ các thông tin trên màn hình, cụ thể: 

o Tài khoản tiết kiệm: Khách hàng chọn tài khoản tiết kiệm trực tuyến mà khách 

hàng muốn đóng trong danh sách.  

o Tài khoản thanh toán: Khách hàng chọn tài khoản thanh toán để nhận vốn và lãi 

khi đóng tài khoản tiết kiệm trực tuyến thành công. 

 Bước 4: Nhấn nút “Xác nhận” : 
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 Bước 5: Màn hình hiển thị lại đầy đủ thông tin mà khách hàng đã chọn: 

 

o Nếu đồng ý với nội dung, khách hàng nhấn nút Xác Nhận chuyển qua bước 6.  

o Nếu không đồng ý với nội dung, khách hàng nhấn nút Thay Đổi quay lại bước 2. 

 Bước 6: Hiển thị màn hình yêu cầu nhập mật khẩu giao dịch để xác thực giao dịch và 

nhấn nút “Xác nhận” khi hoàn tất. 
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 Bước 7: Nếu khách hàng nhập đúng mật khẩu giao dịch để xác thực giao dịch, màn hình 

hiển thị thông báo: “Giao dịch thực hiện thành công. Cám ơn Quý khách đã sử dụng 

dịch vụ”.  

Khách hàng xem các thông tin liên quan đến việc mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến hoàn 

tất và nhấn nút “Đồng ý” 
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Sau khi hoàn tất đóng tài khoản tiết kiệm, hệ thống sẽ tự động gửi email THÔNG BÁO 

ĐÓNG TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM TRỰC TUYẾN với những thông tin mà khách hàng 

thực hiện đóng tài khoản TKOL 

 

4. Thông tin hỗ trợ: 

Mọi thắc mắc, góp ý, khách hàng vui lòng liên hệ: 

- Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc  

- Trung tâm dịch vụ khách hàng  

 


