
BAN DIEU KIN GIAO DICH CHUNG yE PHAT HANH VA 

stY DUNG THE TIN DUNG  QUOC TE AP DUNG  CHO KHDN 

(Ap dyng k tir ngày( ./c1/i 

Ngoi trir tru6ng hçp có thôa thun khác di hoc có thOa thun v vic áp diing các diu khoãn, diu 
kin riêng ye phát hành và sir diing The tin ding quôc tê, Bàn Diêu kin giao djch chung nay áp 
dçing cho tat ca các Khách hang doanh nghip: (i) dà k vào Giây dê nghj kiêm 11?P  dng (bao gôm 
Giây dê nghj kiêrn Hçp dông phát hành và si'r diing The tin dung quc té dành cho KHDN, Giy d 
nghj kiêm Hçip dông phát hành và sir diving the tin diing quôc té không có TSBD dành cho Khách 
hang doanh nghip vüa va nhó, Giây dang k phát hành the phii hoc bat ki van bàn nào khác dugc 
giao kêt giüa Khách hang và VPBank ye vic phát hành và sü dçing The tin dung quôc tê) và (ii) dä 
duGc VPBank phê duyêt cap Htn mrc tin d%lng the, phát hành The tin diing quôc te. Bàn Diêu kin 
giao djch chung nay disc coi là Phii 1iic không tách thi cüa Giây Dê nghj kiêm Hçp dong dä k 
gitra Khách hang và VPBank. 

Bng vic k và xác nhn trên Giy d nghj kiêm Hp  dng, VPBank và Khách hang cam kêt 
tuân thu các diêu khoãn và diêu kiin sau day: 

Diu 1.Giãi thIch tfr ngii 

1. Ban Diu kin giao djch chung v phát hành và sfr ding the tin ding quc t áp ding cho 
KHDN (Sau day gi là "Bàn Diêu kin giao djch chung"): Là nhüng diêu khoàn on djnh do 
VPBik cong ho tirng th?yi k dê áp ding chung cho Khách hang doanh nghip ducc cap han 
mtrc tin diing the và duçc phát hành, sir diving The tin diing quôc te tai VPBank. Bàn Diêu kin 
giao djch chung diiçc niêm yet cong khai theo quy djnh cUa pháp 1ut. Nêu Khách hang chap 
nhân k' Giây de nghi kiêm Hop dông thi dugc coi là dông thOi chap nhtn các diêu khoàn tai 
Bàn Diêu kin giao djch chung. Bàn Dieu kin giao djch chung là mt phàn không tách thi cüa 
Hop Dong. 

2. D nghi cüa Khách hang: Là Phn A - D nghj phát hành the tin d%ing quc tê cüa Giây dê 
nghj kiem Hop dông ma Kliách hang dà k vth VPBank có dn ehiêu den vic dông tuân thU 
theo Bàn Dieu kin giao djch chung 

3. Chp thun cüa VPBank: Là Phn B - Phn dành cho VPBank cUa Giy d nghi. kiêm Hgp 
dong. 

4. Hop tng: Là Hop dng phát hành và sü dung The tin dung dugc k kt, xác 1p giüa VPBank 
và Khách hang lien quan tâi vic cap Han  rnüc tIn diing the, phát hành và si~ diving The tin diing 
quOc tê. Hop Dông duçic tao  1p bi: (i) Giây dê nghj kiem Hop dông d duçic chap thun bi 
VPBank; va (ii) Bàn Dieu kin giao djch chung duc VPBank áp diing trong trng thi ks'. Hop 
Dông có hiu lrc kê tü ngày Dai  din VPBank k vào Chap thun cUa VPBank cho den het 
Thi han  duy tn han  mi.rc tin dung The vâi diêu kin VPBank và Khách hang thirc hin xong 
toàn b quyen và nghia viii theo Hop Dông. 

5. The tin dçing/ The: Là The tin ding quc t do VPBank phát hành cho Khách hang theo D 
nghj cUa Khách Hang, cho phep Chu the thirc hin các giao djch The trong phm vi Han  mirc 
tin diing The và Thai han han mtc tin diing The quy djnh tai  Chap thun cUa VPBank. The 
du'c hiêu bao gOm cà The chInh và The phi. 

6. The tin dyng quc t dng thtrong hiu: Là The tin diing quc t dng thai có thro'ng hiu cUa 
tO chirc chuyên mach  the  tai  Vit Nam và thuang hiu cUa to chirc the quOc te hoc to chrc 
chuyen mach the cUa quOc gia khác. Khách hang chi dirge phát hành và sr dçing The tin ding 
que t dng thung hiu khi dáp üng dy dü các diêu kin, quy djnh cüa VPBank ye phát hành 
và sir ding The tin dçing quOc tê dOng thi.wng hiu. 

7. Chü the chInhl Khãch hang: Là Khách hang doanh nghip có các thông tin neu cv th tai  Giy dê 
nghi kiêm Hop dng. ChU the chInh chju trách nhim thanh toán toàn b các khoân ng gOc, läi và phi 
phát sinh và tat cã trách nhim lien quan den vic sir dyng me cUa Ngui sr dng me chInh và các 
ChU the ph. 
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8. Ngu'ô'i sr ding The chInh: Là can b, nhân viên cüa Khách hang duc Khách hang üy quyên 
sr ding The chIn}i cüa Khách hang và chju trách nhim ye vic s1r diving the vi Khãch hang. 
Thông tin chi tit v Ngu'ô'i sir ding The chInh thrgc ghi nhn ti Giây dê nghj kiêm Hp dông. 

9. Chil the phii: Là can b, nhân viên cUa Khách hang duc Khách hang cho phép s& diing The 
phi và duçic Chü the chmnh cam két thirc hin toàn b các nghia vi phát sinh lien quan den vic 
six dung the phu theo quy drnh tai Hap Dông Chu the phu chiu trach nhiêm ye viêc six dung 
The p1 vi Khách hang. Thông tin chi tiêt ye Chü the pl duc ghi nhn tai  Giây dê nghj 
kiêrn Hçip dong. 

10. Chü the: Là Chü the chInh (gom cá Ngu'äi sir diing The chfnh) và Chü the phii. 

11. VPBanklBên Ngân hang: Là Ngán hang TMCP Vit Nam Thjnh Vung. VPBankiBên Ngãn 
hang ducc hiêu bao gôm bat ks': Hi s chInh, Chi nhánh, Phông Giao djch cña Ngân hang 
TMCP Vit Nam Thjnh Vung. 

12. Hin mfrc tin ding The: Là mirc dix nçi téi da ma Chü the ducc phép sü dçing trong Thèi htn 
han mirc tIn diing The. 

13. Thô'i h,n sfr dung The! Thôi 1iin hiu lv'c The: Là khoãng thO'i gian ma The có th dixçc sr 
dung theo quy djnh cüa VPBank trong tfxng thO'i kS'. 

14. Hn mfrc rñt tin mit trong ngày: Là tng sé, tin ti da ma ChU the ducyc phép rat tai các 
ATM! diem rut tiên mat  khác do VPBank phát triên tirng thai k5' trong mt (01) ngày. Han  mirc 
rut tiên mat  trong ngày thrc hin theo quy djnh cüa VPBank tai  tüng thi diem. 

15. Hn mile rut tin inat/1n:  Là tng s tin ti da ma Chü the duc phép rñt tai  các ATM/ diem 
rut tiên mat  khác do VPBank phát triên tmg thai k5' trong mt (01) 1n. Han  rnüc rat tin 
mat/lan thirc hin theo quy djnh cüa VPBank tai  tirng thôi dim. 

16. Hn mü'c sfr diing tirng The: Là mirc dis n ti da cüa timg The ma Khách hang cho phép 
Nguô'i sir diing The chInhlcác Chfi the phii sir ding theo thOa thuan gifla Khách hang vâi 
VPBank. 

17. Hn mfrc giao djch the: Bao gm han  mirc thanh toán hang hOa, djch yu, han mic rut tin mat 
(bao gôm câ han  müc rat tiên mat tai nu'uc ngoài), và các lOai han mirc khác trong vic sir dIng 
The phii hcip vi quy djnh cüa VPBank yà cüa pháp luat. 

18. Sao kê: Là bang kê chi tit cac giao djch cüa Chü the phát sinh trong K5' sao kê. Sao kê bao 
gôm các khoân chi tiêu, thanh toan hang hóa, djch yu, ü'ng/ rat tin mat, lãi và phi du'Gc 
VPBank gui cho Chü the chInh djnh k5 sau Ngày sao k. 

19. Ngày sao kê: Là ngày VPBank 1p Sao kê. 

20. K' sao kê: Là khoáng thi gian giva hai Ngày sao kê lien tip. 

21. Ngày dn h3n thanh toán: Là ngày cui cang cüa k5' thanh toán ma Khách hang phãi thanh 
toán cho Ben Ngân hang các khoán du nç gôc cling lãi yà phi phát sinh trong K5' sao ké, It nht 
so tiên thanh toán bang Trj giá thanh toán tôi thiêu trên Sao kê. Trung hp Ngày dn han 
thanh toán trüng vào ngày nghi/1 theo quy djnh cüa pháp luat yà!hoAc cüa VPBank thi Ngày 
den han  thanh toán duc xac djnh là ngày lam yiêc lien kê tiép theo. 

22. Trj giá thanli toán tIi thiu: Là müc trã nci ti thiu ma Khách hang phái thanh toán cho 
VPBank sau môi K5' sao kê. Trj giá thanh toán tôi thiêu thirc hin theo quy djnh cüa VPBank 
trong tlmg th?yi k5'. 

23. VND: Là dng tin hp pháp cüa Nuâc Cong hôa Xã hi Chü nghTa Vit Nam. 

24. T chü'c the quc t (TCTQT): La T chuc the quc t Mastercard. 

25. Don vl chp nhn Thê(DVCNT): Là to chlrc, cá nhân chap nhan  thanh toán hang hóa, djch 
yu bang The theo Hp dông thanh toán the k' kêt vói VPBank. 
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26. "POS": Là thit bj dc the, thit bj du cui duçc cài dt và sü diing tti các DVCNT ma Chü 
the có the si:r diing the dê thanh toán tiên hang hóa, djch vii. POS Co th duçc 1p dt tai  chi 
nhánh, phOng giao djch cüa To chirc thanh toán the dê cung mg tiên mtt cho Chü the theo thôa 
thutn giüa To chtirc thanh toán the và To chirc phát hành the. 

27. "PIN": Là ma s mt dime Chü the scr dung  cho các giao djch the có yêu cu sü' ding ma PIN. 

28. "CVV/CVC": Là ma s bão mt duçic in trên The. 

29. Moto Manual Key In: Là hInh thirc thanh toán hang hóa, djch vul  bang hInh thirc Chü the g1ri 
thông tin cüa The qua thu hoc fax den DVCNT duçc cung cap djch vi Moto Manual Key In 
dê DVCNT thirc hin giao djch thanh toán tiên hang hOa, djch vul  cho Chü the thông qua Tinh 
näng Manual Key In trên các thiêt bj chap nhn the tai  diem ban. 

30. Ngày lam vic: Co nghia là bAt k' ngày nào, trir ngày Thir bay, Chü nht và ngày nghi, l theo 
quy djnh cüa VPBank và cüa pháp lust. 

31. "FATCA" (Foreign Account Tax Compliance Act) là dao  lutt v Tuân thu thuA do ChInh phü 
Hoa K' thông qua vào ngày 18/3/2010. Ngày 01/4/2016, ThOa thun lien ChInh phü giüa Vit 
Nam và Hoa KS'  ye viêc tuân thu FATCA (ThOa thuân IGA) da dime k' kêt và chInh thirc có 
hiêu luc kê tir 07/7/20 16. 

Biu 2. Htn mfrc tin ding The, Thôi han Han müc tin diing the 

1. Hn mü'c tin di.ing The: 

a) Clii tit v Han rnirc tin ding The dugc ghi nh.n cui  th  tai  ChAp Thun CUa VPBank. 

b) Tng Han  mirc tin ding The duc tInh vào han  mirc cAp tin ding ti da cüa VPBank di vâi 
Khách hang. Han mrc sir ding trng The cUa ChU the chinh và các Chu the ph không vup't 
qua tong Han  mü'c tin ding The ma VPBank cap cho Khách hang. 

c) Han  müc sir dung cüa ti~ng Chü the ph duc ghi nhn ci th tai  GiAy d nghj kiêm Hç'p 
dông dä dugc VPBank chap thu.n. Ngui sr ding The chInh cO quyên sr dung The trong 
pharn vi Han mc tin ding The cOn lai  cüa Khách hang sau khi tr'r di Han  mü'c sü dçing cüa 
các ChÜ the ph. 

2. ThO'i han Han müc tin ding The: 

a) Clii tiAt v Thi han  Hn müc tin dung The dugc ghi nhn cii  th tai  ChAp Thu.n Cña 
VPBank. Khách hang cO the sr dung Han  mirc tin dung  The dê giao djch den ngày cuôi 
ciing cUa Thai han Han m'c tin dung The. 

b) Tãi cAp Han  mrc tin dng The: 

- Ti thiu trong vOng 30 ngày k t'~ ngày ht Thai han Han mii'c tin dung The, nêu cO 
nhu câu tái cap Han  mirc tin dung The, Khách hang güi van bàn dê nghj ti Ben Ngân 
hang. Ben Ngân hang cO the xem xét, dánh giá la  dê tái cap Han  mirc tin dung The cho 
Khách hang theo quy djnh hin hành cüa Ben Ngân hang. 

- Khách hang phãi thanh toán toàn b s du n tin dung the cña Han mic tin dung The 
theo Hp DOng (bao gôm cá gOc, lài, phi) truc khi dugc Ben Ngân hang tái cap Han 
rnrc tin dung the. 

c) Trong Thai han Han mic tin dng The, nu Khách hang mun thay di Han  mc tin dung 
The (tang/giàm han  müc), Khách hang cO the gui dê nghj thay dôi Han  müc tin dung The 
toi Ben Ngân hang theo quy djnh cüa Ben Ngân hang dê Ben Ngàn hang xem xét thay dôi 
Han mire tin dung The cho Khách hang. Ben Ngân hang có toàn quyOn xem xét, quyêt djnh 
muc tang/giàm Han  mic tin dung The cho Khách hang theo quy djnh cüa Ben Ngân hang 
tai trng thri diem. 

3. Miic dIch sfr ding vn thông qua vic phát hành The: 
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a) Mc dfch sCr ding vn thông qua vic phát hành The: Khách hang së sir diing vn thông qua 
vic phát hành The phü hçp vói mc dIch sfr dçing von nhu nêu ti Dê Nghj Cüa Khách Hang. 
Tnthng hçp Hmn mi'rc tin dung The là rnOt phân cia Hn mirc tin diing hin ti, Khách hang 
se sir ding vn thông qua vic phát hành The phü hçip vói mçic dfch sü dung von theo quy 
djnh tai  Hçp dng hn mirc. 

b) Khách hang có trách nhim sir dung vn thông qua vic phát hành The dung rnic dIch. 
Khách hang cam kêt chju trách nhim truóc pháp lust  và VPBank ye mic dIch sü' dçing vOn 
thông qua vic phát hành The cüa minh và cung cap cho VPBank các ho so', tài 1iu chñ'ng 
minh mic dich sir ding von khi duçc VPBank vàIho.c co' quan nhà nuâc yêu câu. 

Diu 3. Li suIt, phirong pháp tInh lãi vii các 1oi phi, chi phi khác 

1. Quy djnh v liii sut: 

a) Lãi sut trong han: duc ghi nhn ci.i th ti Chp thuQn cüa VPBank. Thy thuc vào tüng 
loi The tin diving, Läi suât trong hn nay có the duc diêu chinh can cr vào yêu to thi 
trithng, chinh sách tiên t và lãi suât cüa Ngân hang Nhà nuc. Mirc lãi suât diêu chinh du'Qc 
tInh theo cOng thic sau: Lâi suât diêu chinh bang () Lâi suât the hin dang áp diing tai  thO 
diem diêu chinh cong (+) Mt müc lãi suât tang them cii the (du'c Ben Ngân hang cong b 
cong khai trên website chInh thirc cüa Ben Ngân hang tirng thai ks'). Ben Ngân hang së 
thông báo cho Khách hang theo quy djnh cüa pháp lut trong tnrng hçxp Ben Ngân hang có 
diêu chinh ye rnrc lâi suât áp ding. Mic lài suât áp dçing ci th thrgc ghi nhn li trên Sao 
kê duçc giri cho Khách hang. 

b) Phuang pháp tinh läi déi vâi tin lãi trong han, tin läi qua hn di vri dir nr gôc Se tlurc 
hin theo quy djnh sau: 

(i) Tin lãi ducrc tinh trên co' s mt nãm là 365 ngày. S tin lãi cüa mt K' sao kê thrrc 
tInh toán nhu sau: 

S6 ti,z Mi = 

(S/i dir thy'c t x S/i ngày duy trl s/i dir thy'c téx Lãi sii/it tInh 
Mi) 

  

365 

Trong do: 

+ S6 dir thyc t: Là s du' cu6i ngày tinh lãi cüa s dix nç gôc trong han, so du' nç gc 
qua hon, so dir lai chm trá thirc tê ma Khách hang cOn phãi trá cho VPBank dirc sir 
diing d tinh lãi theo thOa thun và quy djnh cüa pháp lut ye cap tin diing; 

+ S ngiiy duy trI s dii' thi'c t: Là s ngày ma s dir thirc t cui mi ngày khOng thay 
dOi; 

+ Läi sut tInh Iãi: Là mi.rc lãi su.t trong han, lãi sut qua hn duc quy djnh ti Hp 
Dông và các van bàn lien quan. Läi suât tfnh lãi thrgc tinh theo t l %/nãm theo 
phu'ang pháp tinh lâi "tinh ngày dâu, bO ngày cuOi cüa thôi hmn tinh lãi". 

(ii) ThOi htn tInh läi: di,rcic xac djnh tir Ngày giâi ngân khoãn cp tin dung dn ht ngày 
lien kê,  truóc ngày Khách hang thirc tO thanh toán hêt toàn b dix nç cho VPBank va 
thai diem xác djnh sO dix dê tInh lài là cuOi mOi ngày trong thôi hn tinh lai. Trong do 
Ngày VPBank giãi ngân khoãn cp tin diing dixçic xác djnh nhu sau: 

+ D6i vO'i các giao djch rut! thig tiên mt: Là ngày giao djch rut! iirng tiOn mt duo'c cp 
nht vào h thông quán I' the cüa VPBank; 

+ Dii vol giao djch thanh toán hiinghOa, djch vçi: Là ngày giao djch thanh toán hang 
hóa, djch vii duçvc cp nht vào h thông quán l the cüa VPBank. 
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(iii) Trnng hp thi hn tInh tir khi Khách hang nh.n giâi ngân khoãn c.p tin ding dn khi 
Khách hang thanh toán khoãn tiên Ben Ngân hang â giài ngân là duOi 01 ngày, Các 
Ben thOa thuân rang, thai han  tinh lài và so ngày duy tn thirc té dê tinh lãi duc xác 
djnh là 01 (môt) ngày, so du thirc té diing de tInh lai là so du cuôi ngày trong thi han 
tInh lAi hoe so du tai  thii diem Khách hang trà nçi tUy thuc vào th?i diem nào den 
truàc. 

c) Mi'rc 1i suit trong han  và mirc lãi su.t diu chinh quy dnh tai  Dim a) Khoán 1 Diu nay 
duc áp ding dê tInh lAi theo phuong pháp tInh lâi quy djnh tai  Diem b) Khoãn 1 Diêu nay, 
các m1rc lãi suât nay BANG chinh müc lài suât nãm tuang i'rng (lãi suât quy dôi) theo 
phuing pháp tinh lAi sü diving: 

(i) Th?i han tInh lài duGc xac djnh tr ngày tip theo ngày Ben Ngân hang giãi ngân Khoãn 
cap tin diing den hêt ngày Khãch hang thanh toán hêt toàn b du nçi cho Ben Ngân 
hang; và 

(ii) S du thirc t d tinh lài là s du d&u ngày tinh lài. 

D lam rO, mirc lài sut quy di nay không duçic áp d%ing d tInh lãi theo phumg pháp tinh lài 
quy djnh tti Diem b) Khoãn 1 Diêu nay. 

2. Các trtrbng hçrp thu Iäi: 

a) Trtrônghçrp Chü th rut tin rnt hoc frngtin mt: Chü the së phãi chju lâi su.t trên 
khoãn tiên da rüt/ü'ng và phi rut tiên (neu co) kê tr ngày Chüthê thirc hin giao djch rüt/rng 
tiên mat cho den hêt ngày lien kê truc ngày Chü the thirc tê thanh toán toàn b dix nç cho 
VPBank. Sôtiên phi rüt/rng tiên mat, lãi tü ngày phát sinh giao djch den Ngày Sao kê dâu 
tiên duçic the hin ngay trên Sao kê cUng ki. Nêu Chü the không thanh toán hay chi thanh 
toán mt phân so dix nq rUt/(rng tiên mt trong k' (bao gôm Ca lai và phi), dix n cOn iai 
(goc, lãi, phi) sê tiêp tiic duc tinh lai theo quy djnhti Hp Bong cho den khi duc thanh 
toán hêt và së dugc the hin trên Sao kê cUa các k' tiêp theo. 

b) TrtrOng hQp Chü the th'c hin giao djch thanh toán hang hóa, djch vit: 

(i) Nu ChU the thanh toán toàn b s dix nçi sao ke cui ki (bao gm du nçi cüa kSr truOc, 
dix na rut! 1rng tiên mat va thanh toán hang boa, djch vi, tiên lai, phi cüa k' sao ke do) 
vào tnuOc hoc vào Ngày den han  thanh toán thi VPBank sê khong thu läi dôi vâi toàn 
bO giao djch thanh toán hang hóa, djch vii trong K' sao kê dO; 

(ii) Nu Chü the khong thanh toán hay chi thanh toán mt phAn dix nç cui KS'  sao k 
(bao gOm dix n cüa k5' truó'c, dix nçi rut! üng tiên rn.t Va thanh toãn hang hóa, djch vi, 
tiên läi, phi cña K5' sao k ,dó) hay trà nv it nhât bang Trj giá thanh toán tôi thiêu, 
VPBank se thu lai dôi vO'i tat ca các giao djch thanh toán hang hóa, djch vii trong K5' 
sao k, cac giao dichlsô tien cOn lai chua thanh toán s tiep tiic dugc tinh lài cho den 
khi duc thanh toán và së dixc the hin trên K5' sao kê tiêp theo. 

c) Giao djch tra soát: Lãi di vOi các giao djch có tra soát cüa Chü the chua thanh toán cUng 
duoc tinh theo nguyen täc cüa giao djch ung/rut tiên m.t va giao djch thanh toán hang hOa, 
djch vi quy djnh tai  Diem a), Diem b) Khoãn nay và Phuong pháp tinh lài quy djnh tai 
Dim b) Khoán 1 Diu nay. Ben Ngân hang sê hoàn li lai cho Chü the dôi vó'i nhQng giao 
djch cO khiêu nai,  tra soát dung. 

d) Li qua hn và PhI chm trã: 

(i) Nu dn Ngay dn han  thanh toán, Chu the không thanh t?án hoc không thanh toán 
dü Trj giá thanh toán tOi thiêu ghi nhQ.n tnong K5' sao kê gân nhât, phân Trj giá thanh 
toán tôi thiêu chua thanh toán së bj áp diing lài suât qua han  theo quy djnh cüa 
VPBank tirng thai k5' nhung tôi thiêu phãi bang lài suât trong han  dang áp ding ti 
thai dim chuyên qua han.  S dix cOn lal  sau klii dà tru di phân Trj gia thanh toán tôi 
thieu vn duc tInh lài theo mi'rc lai trong han  dang áp ding. 
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(ii) Ngoai khoân 1i qua han,  ChU the s phãi thanh toán khoãn phi chm trã (nu co) theo 
quy djnh cüa VPBank tlrng thai k' trên cci s phü hcip vOi quy djnh cüa Pháp 1ut. 
Khoãn lãi qua hn và phi chum  trã nay se duçc the hin trên Sao kê cüa kS'  tiêp theo. 

3. PhI dich vu The: 

a) Các loai  phi và mtrc phi, thai han  và phuang thtrc thanh toán phi lien quan den vic sr diving 
The du'çc áp diing theo Biu phi do VPBank quy djnh tirng thai k' và sC dugc VPI3ank quy 
dnh và cong b cong khai trên website chInh thi.rc vã1hoc tai  các diem giao djch cña 
VPBank. 

b) Thai dim thu phi thu'Ong niên: Theo quy dnh cüa VPBank tüng thai k. 

c) Trong truOng hçp Biu phi djch vçi the cüa Ben Ngan hang có sir thay di, Ben Ngân hang sê 
thông báo din Khách hang theo mt trong các phuang thic quy djnh tai  Diêu 17 ci1a Ban Diêu 
kin giao djch chung nay. Các thay dôi ye phi có hiu lirc áp diing vói Khách hang sau 07 (bay) 
ngày k tir ngày VPBank thông báo và Khách hang có trách nhim thanh toán day dü theo Biêu 
phi rnâi cho Ben Ngan hang. 

d) Thy thuc vào chInh sách cüa VPBank tmg th?i k, Khách hàng/Chü the cO th du,çc u'u dãi 
môt, mt sO loai  phi khi m The hoc trong mt giai don nhât dnh trong qua trInh sir dijng 
The. Hêt thO'i han  u'u dãi hoac khi Khách hang/ChU the không dáp 1rng các diêu kin dê duc 
hung uu dãi, VPBank së thirc hin thu phi theo biêu phi thông thuO'ng Va Khách hang có 
trách nhim thirc hin day dU nghia vi thanh toán phi djch vii VPBank. 

e) Khách hang dng ' rng, tht cá các khoàn phi, phat (nu co) phát sinh trong qua trinh 
Khách hang sir dung The tin dçing nêu không duc Khách hang thanh toán diing han  sC 
du'c tInh vào du nq The tin diing. Lãi suât áp di,ing dôi vOi phân du nv nay sê du'yc thirc 
hin theo quy djnh tai  Diêu nay. 

4. Khách hang dng thanh toán các khoàn chi phi và các ngliia vi tài chInh khác lien quan toi vic 
phát hành Va sr ding The, sr dçing von phü hcrp vái thOa thun cüa các ben trong FJçp Dông. 

Diu 4. Bin pháp Bão dam 

A'p diing trong trtr&ng hctp Hin nuc tin dyng The khóng có tài san báo dáin. 

VPBank ding cp tin ding cho Khách hang trCn co s& khã nãng tài chInh và uy tIn cá nhân 
cüa Khách hang và b lânh cá nhân cüa các thành vienl cô dOng cüa Khách hang (neu co), 

không có tài san an dam. 

2. Khách hang dng y' rAng trong sut thO'i han  hiu 1irc ci:ia Han  müc tin diing The, nu xây ra bt 
cir sr kin nào ma theo nh.n djnh don phu'ang cüa VPBank là có ânh hung hotc cO kha nãng 
ãnh hu'ng den khà nãng trã ng cña Khách hang hotc khiên Khách hang khOng dü diêu kin dê 
du'çc phát hành vii sr diing The tin ding khOng có tii san an dam theo quy djnh ciia Ben Ngin 
hang, thi trong vông 15 ngày kê ti.r ngày VPBank yêu câu, Khach hang phii dua tài san thuc s& 
hQu cüa mmnh hoc cüa Ben thi'r ba vào the chap, cam cO hoc k qu cho VPBank. Tài sin du'a 
yào cam cO, the chap viiJhoc k qu phii có gii trj (theo djnh gii cüa VPBank) dü dC bio darn 
cho toin b nghia v'i tn nv gOc, li vii cic chi phi phit sinh khic cfia Khich hang dOi vó'i 
VPBank theo Hçp DOng và phii duc VPBank chap thun. Khách hang phai chju toàn b cac 
chi phi lien quan den vic hoin thin thii tçlc b dim (cong chü'ng, dang k giao djch bio darn 
vv...) theo quy,  djnh cüa phip lut. Nêu Khách hang khOng thirc hin hoc thirc hin khOng day 
dü nghia vi,i bô sung tii sin bio dim vàJhoc thu xêp bin pháp bio dim khic theo ding quy 
djnh nay trong thôi han  nêu tren, thI VPBank có quyên châm dirt han  màc tin ding the, yêu can 

Chi the tn n truóc han, tam khóa hoc dóng, hiy hiu lrc và thu hOi the cia Chi the theo quy 
djnh tai  Bàn Diêu kin giao djch chung nay. 

3. Không phii thuc vào quy dnh tai  Diu nay, tnung hp Khich hang có bt kS'  tai sin b dim 
nào tai  VPBank, VPBank du'c quyên chi gui tOa tii sin bio dim nay cho Khich hang khi 
Khách hang di hoàn tht mi nghTa vi vó VPBank, bao gOrn ci nghia vii thanh tom n theo 
Hgp Dông. 
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Ap dyng trong tru'&ng hcip Hqn m&c tin dyng the có tài san báo dam: 

D bão dam cho vic thire hin các nghia vi cüa Khách hang theo Hçp Dng, Khách hang dng 
áp dung các bin pháp bão dam nhu nêu tai  Giây dê nghj kiêm Hçp dông. 

Diu 5. Sao kê, thanh toán và trã nq 

1. Chü the chju trách nhim thanh toán các giao djch phát sinh trên tãi khoãn The cüa ChU the có 
yêu cau ho.c không yêu cau chtr k, ma PIN ho.c duçc xác thirc bang các hInh thrc khac theo 
quy djnh cüa To chüc the quôc tê, VPBank và quy djnh pháp 1ut nhu quy djnh chi tiêt ti Diêu 
8 cüa Ban Diêu kiên giao djch chung nay. Hang tháng, VPBank sê l.p và gi:ri Sao kê cho Khách 
hang qua email ma Khách hang da dang k trên Giây dê nghj kiêm Hap dong vàJhoc Khách 
hang thirc hin truy van Sao kê qua kênh Ngân hang din tir (i2b) do VPBank cung cap. Sao kê 
ghi nhn day dCi, chi tiêt các khoân chi tiêu/rüt tiên cüa Chü the, tiên lai vâ các khoãn phi phát 
sinh trong K' sao kê theo ngày giao djch thrgc cp nht vào h thông cüa VPBank, các giao 
djch trên Sao kê dà duc chuyên dOi sang VND theo t' giá do To chirc the quôc th quy djnh 
hoäc theo t' giá quy dOi cüa Ben Ngân hang ti thai diem giao djch duçc cp nht vào h thông 
cüa Ben Ngân hang. Trong trung hap giao djch The cüa ChU the thanh toán bang loai  tiên 
khác VND, Ben Ngân hang së thu phi xr l giao djch The quôc tê ho.c các phi khác theo quy 
djnh cUa VPBank trong tüng thai ks'. 

2. Khách hang có trách nhim kim tra va thanh toán diing hn cho Ben Ngân hang toàn b các 
khoãn nv gOc, läi, phi, phat (nêu co) và các nghTa vi tài chinh khác the hin trên Sao kê ma 
VPBank gi~i cho Chü the hang thang bang dOng Vit Nam. Khi The hêt hn hiu 1rc, bj thu hOi 
ho.c ngü'ng, châm drt sr dçmg The, Khách hang Co trách nhim thanh toán toan b sO du n' va 
các phI lien quan cüa các giao djch phát sinh truc ngay châm dfrt s'r dimg The. 

3. Trong trung hap vi b.t k' l do gI ngoai khã nang kim soát cUa Ben Ngân hang ma Khách 
hang khOng nh,n duc Sao kê hang tháng, Khách hang vn cO trách nhirn thanh toán các 
khoãn phãi trã trong KS! sao ke, dOng thai thông báo cho Ben Ngân hang dê kiêm tra 1i nguyen 
nhân. 

4. Khách hang phai thông báo cho Ben Ngân hang bang van ban hoac thông qua tng dai Chärn 
sOc khách hang cüa Ben Ngân hang các khiêu ni, yêu câu tra soát cüa minh lien quan den các 
giao dch The trong thai hn quy djnh ti Ban Diêu kin giao djch chung nay va quy djnh ciia 
VPBank tirng thai k5i, sau thôi hn nay, nêu Ben Ngân hang không nhân duoc các khiêu ni, 
yêu cau tra soát thI coi nhu Khách hang dông vOi tat cã các giao djchva phi phát sinh the hin 
trên Sao kê. Ben Ngân hang theo do së khOng cO trách nhim giãi quyêt các yêu câu, khiêu nJ, 
khiêu kin cüa Khách hang ye các giao djch The sau thai gian trên. 

5. Khách hang có trách nhim kim tra và thanh toán cho Ben Ngân hang mc ti thiu bang Trj 
giá thanh toán tOi thiêu cüa K5' sao kê do Ben Ngân hang thông báo trong thi hn dugc ghi 
nhân trên Sao kê vâIho,c trong th?i hn nhu duc Ben Ngân hang thông báo thông qua met, 
mt so phuang thc thông báo quy djnli ti Ban Diéu kin giao djch chung nay (Ngay den hn 
thanh toán). 

6. Cách thi'c thanh toán: Khách hang cO th thanh toán các nghia v' phát sinh trén Sao kê bang 
môt trong cãc phuang thic sautUy theo dang k' cüa Khãch hang: (i) thanh toán bang tiên mat 
t.i Ben Ngân hang; (ii) Uy quyên cho Ben Ngân hang ti dng trich n tai khoan thanh toán cüa 
Khách hang m ti VPBank; (iii) Chuyên khoãn trong ni b VPBank hoac thanh toán lien 
ngân hang. Khách hang duc phép thanh toán sO du ng truc han. 

7. Tru'O'ng hap Khách hang chuyn tin vao The vo'i s tien liin han so tiên ma Khách hang phãi 
thanh toán du ng theo Sao k djnh k5', Khách hang dông ' rang, so tien con lai  sau khi da duc 
Ben Ngân hang thu n së dugc Ben Ngan hang quãn lS!  va duc sü ding dê thanh toán cho du 
n phát sinh cia các k5' Sao kê k tiêp, khoãn tiên nay s khOng duçic hung lài. 
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8. Thir tu u'u tiên thanh toán: PhI thung niên, lãi qua htn, läi trong han  (lâi cUa giao djch trng/ rut 
tiên nt, lãi cüa các giao djch chi tiêu hang hóa, dch vii), phi rut tiên mat, phi ch.rn trã, cac 
khoân phi khác, giá trj các giao djch ri'it tiên mt (theo thu tix ngày các giao djch nay dupc cp 
nht vào h thông cüa VPBank), giá trj thanh toán các giao dch hang hOa, djch vv (theo thi tr 
ngày các giao djch nay duc cip nht vào h thông cña Ben Ngân hang). Thü' tix nay có the thay 
dôi theo quy djnh cüa Ben Ngân hang trong tü'ng thai ks'. 

Diu 6. Quyn và nghia vi1i cüa Khách hang 

1. Quyn cüa Khách hang, Chü the 

a) Sir dçing the d nap,  rüt/irng tin rnt, thanh toán tiii mua hang hOa, djch vu và t1c hiên 
cac giao dch the khác trong trong phm vi Htn mirc tIn dung The, phü hcp vó quy dnh 
cña VPBank tüng thi ks'; 

b) Thóa thun vói VPBank v han  mirc tin diing The và các thOa thun khác không trái pháp 
luât hiên hãnh; 

c) Duo'c VPBank cung cap thông tin dnh kS'  hoc thrgc cung cp thông tin dt xut v giao 
djch the và so du, han  rnüc lien quan den vic sfr dung The theo quy djnh cüa VPBank; 

d) Du'çic VPBank hoãn trá lai so tiên chiia sir dung hét trong nhrng tri.thng hcrp theo quy djnh 
cüa VPBank và Pháp Iut; 

e) Be nghj VPBank phát hành 1ai  The,  tam  ngüng/chm dut sü dung The, gia han  The, thay 
dOi Han  muc thanh toán The theo quy djnh cña VPBank; 

f) Duçic tharn gia các chuong trInh uu dãi dành cho Chü the cüa VPBank và/hoc di tác cüa 
VPBank nêu dáp üng các diêu kin theo quy dnh cua VPBank vã1hoc dôi tác; 

g) Khiu nai, yêu cAu VPBank tra soát theo quy djnh cUa Hçp Dng va các quy djnh pháp 
luât. Các khiêu nai,  yêu câu tra soát phái dugc gui bang van bàn hoac  bang các phrnng 
thu'c hop 1 khác theo quy dinh cUa VPBank trong thai han  do VPBank quy djnh phñ hp 
vâi quy djnh cüa pháp 1ut; 

h) Các quyn khác theo Hçxp Dng va theo quy djnh cUa VPBank, quy djnh cCa pháp 1ut. 

2. Nghia vi cüa Khách hàng/Chü the: 

a) Phài cung cp dy dü, chInh xác thông tin cin thit theo yêu cu cüa VPBank khi ky Giy 
dé nghj kiêm Hp dông cling nhu' trong qua trInh s dung The va chju trách nhirn v tInh 
trung thirc cUa các thông tin ma mInh cung cap; 

b) Phái su diving tiên dng miic dich Va thanh toán d.y dü, dung han  cho VPBank càc khoàn 
tiên vay, lãi, các khoãn phI, phat (nêu có) và các nghia vii tài chInh khác phát sinh tiir vic 
sli ding The theo Hp Bong; 

c) Phái b quàn the, bão mt PIN, các mA s xác nhn Chü the khác, các thông tin the, thông 
tin giao dich, không dê 1 thông tin the; không duçc chuyên nhung The cho nguäi khác; 

d) Thông báo va phôi hp vó'i VPBank d x 1 khi xày ra các tnthng hp mt The! 1 thông 
tin The hoc có yêu câu tra soát, khiêu nai  theo thOa thun tai  Hp Dông và quy dnh cña 
VPBank; 
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e) Nhn the! PiN theo dung phixcmg thi.rc dã däng k vâi VPBank. TrirOng hçp Khách hang 
dang k nhn The/PIN qua du&ng buu dinIchuyên phát nhanh, Khách hang dng và xác 
nhn rang, Ben Ngân hang sê giri The và PIN bang chuyên phát nhanh cho nglri nhn theo 
thông tin và dja chi thxcc Khách hang chi djnh trong Giây dê nghj kiêm Hçip dông. Khách 
hang dông ' và xác nhn rang Ben Ngân hang duçc coi là hoàn thành vic giao nhn The 
và PIN khi The và PIN dä duoc giao tó'i ngui nhn, dja chi da däng k vi Ben Ngân 
hang. Khách hang có trách nhim chju mi rcii ro, chi phi phát sinh do vic gui The, PIN 
qua ducing bu'u diénl chuyên phat nhanh, do viêc The, PIN bi that lac, bi Rn dung hoàc 
nguôi khác giã mao k nhân The, PIN, dông thai cam kêt không có bat ki khiêu ni, khiêu 
kin nào vOi Ben Ngan hang trong các tru'ng hçp nêu trên; 

Không duçc phép si'r diing The cho bt k giao djch hay miic dIch bt hp pháp nào. Chju 
trách nhim vci VPBank và pháp 1ut ye các hành vi gian 1n, giâ mo the cüa Khách hang! 
Chü the va các giao djch the lien quan den gian 1n, giã mao; 

g) Không duçc si'r ding the dà thông báo mit, tht lac,  ChU the phãi gri trã 'ai  cho VPBank 
the vt 1 bj mat, that 1c d tim 1i duçic; 

Ii) Phãi cung cp cho VPBank tht ca các thông tin, tài 1iu theo yêu cu hçxp 1 cüa 'VPBank 
nhäm tuân thU các quy djnh ye phOng, chông rra tiên, chông tài try khUng bô, cam van, 
trung pht; 

i) Xác nhn dà nhân thuc dy dU và cam kt chju rUi ro trong trurng hyp các giao djch thanh 
toán cUa Khách hàng/ChU the bj các to chuc nuOc ngoài hoc bat kS'  quôc gia nào tjch thu, 
niêm phong hoäc tm dUng thirc hin giao djch (do lien quan den các yêu to cam vn, trirng 
pht, ti phm, khUng bô, tài try khUng bô, rUa tiên, dOi tuyng b áp dung lnh tOa an, co' 
quan ti nuc ngoài hoc các ly do khac); 

j) Không ducic phép sU diving The d thçrc hin các giao djch cho các miic dich rUa tin, tài trn 
khUng bô, lUa dão, gian Ian và các hành vi vi phm pháp lut khác. Chju trách nhim truc 
VPBank va pháp lu.t ye các hành vi ri~a tiên, tài try khUng bô, gian len, giã mo The cUa 
Chu the, các hành vi vi phm pháp lut khác cUa ChU the và các giao djch The lien quan 
den rUa tiên, tài try khUng ho, gian 1n, giã mo và các hành vi vi phm pháp lut khác; 

k) Cam kt và dam bão các tài san bão dam cho The và t,t cá các khoàn tin duyc sU dng d 
tic hin nghia vçi trã ny, nghI'a vii tài chInh khác cUa ChU the cho The duyc hinh thành tU 
các nguôn hyp pháp và không vi phm bat ki các quy djnh nào cUa pháp 1ut (bao gôm câ 
các quy djnh cUa pháp Iut ye PhOng, chông rUa tiên, chông tài try khUng ho). 

I) ChU the chInh có quyn dua ra các yeu c.0 có lien quan dn vic sU diving The cUa ChU the 
phii và chju trách nhim ye các giao djch thrc hin bang The cUa The chinh và (cac) the 
phii. 

rn) Không thryc thirc hiên các hành vi bj cm theo quy djnh pháp 1ut; 

n) SU dimg The trong Hn muc tin ding The và Thai hn hn mUc tin diing The diryc Ben 
Ngân hang cap theo Hyp Dông. Trung hyp ChU the sU diing viryt qua hn mUc hoc 
truOng hyp Ben Ngân hang chUng minh duyc giao djch do phát sinh tU The cUa ChU the, 
Khách hang phãi có trách nhim thanh toán các giao djch phát sinh, ngoài ra phãi trã phi và 
các khoãn lien quan khác (neu co) theo quy dnh cUa Ben Ngân hang khi sU diing The qua 
hn mUc duyc cap; 

o) Thanh toán dy dU và dUng h?.n  cho Ben Ngan hang s dir ny sao k theo Sao ké Ben Ngân 
hang 1p và gUi cho Chu the. Trixng hyp Chu the khOng nhn duyc Sao kê do Ben Ngân 
hang gUi, ChU the van có trách nhim thanh toán day dU, dUng hn cho Ben Ngân hang cac 
khoán phãi trá trong k; 
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p) Hoàn trâ ngay Ip tirc và vô diu kin cho Ben Ngân hang di vói các khoàn ma Chü the nut 
thüa, rut! thanh toán qua Hn mirc tin ding The, giao djch ghi Co nhâm vào Tài khoân cüa 
Chii the và các giao djch nhâm lan khác ma Chü the không chng minh duc quyên s hQu 
hcp pháp. Khách hang ctông ' dê Ben Ngân hang tir dtng ghi Nçi Tài khoán (tãi khoàn 
thanh toán, tài khoán The, tài khoán tiên gri có k' han  và các tài khoãn khác) và khâu tnur 
các tài san gri khác cüa Khách hang tai  VPBank; 

q) Tru'ng hp riuit tin mat, Khách hàng!Chü the cam kt sir dung vn thông qua vic phát 
hành The dê thanh toán cho ben thii huô'ng là cá nhân không Co tài khoân thanh toán t?i  to 
chrc cung ü'ng djch v'i thanh toán hoc dê thanh toán trong các trung hgp khác ma pháp 
luât cho phép nhn giãi ngân bang tiên mt; 

r) Cung cp các gi.y t ching minh rniic dich sir diing vn thông qua vic phát hành The theo 
quy djnh và yCu câu cüa Ben Ngân hang tai  tirng thOi diem; 

s) Khách hàng/Chü the hoàn toàn dng r&ng, khi xây ra mt trong các tru'ng hp sau dày, 
Khách hàng/Chü the së không dixç'c tiêp tçic sir ding the, sê bj châm di.rt Han mOc tin ding 
The và phái thçrc hin trã nç' tnruc han  cho Ben Ngân hang (neu dã phát sinh du nc): 

- Khách hàng/Chu the không sü dung Han  mic tin dçing The trong thô'i han  (nu Ca) 
duçic quy djnh tai  Hp Dông, các van ban có lien quan vàIhoc quy djnh cüa Ben Ngân 
hang; 

- Ben Ngân hang không thirc hin ducic vic giãi ngân do Khách hàng/Chü the khong 
dáp iurng dci các diêu kin giâi ngân von qua The và khOng duçc Ben Ngân hang chap 
nhân; 

- Các h so', thông tin Khách hang! Chci the cung cp cho Ben Ngãn hang là không chInh 
xác, không trung thuc. 

Trong các truà'ng hp nêu trên, Khách hang! Chci the cam kt se bi thuO'ng cho Ben Ngân 
hang dày dci các khoãn chi phi giám djnh, dnh giá, thâm djnh cap tin diing, phi lut su va 
các chi phi phát sinh khác ma Ben Ngân hang dã thanh toán và Ben Ngãn hang không can 
cung cap bat kS chci'ng tcr chci'ng minh thiêt hai  nào; 

t) Thông bào ngay cho Ben Ngàn hang bng van bàn nhffiig thay di v cãc thông tin da däng k 
vài Ben Ngân hang. Trung hp không thông báo, neu cO phat sinh rcii ro, tOn that thi Khách 
hang phái hoan toàn cNu  mci trách nhirn ye nhcing sai sot hay hành vi 1ci  diing, hura dão khi sfr 
ding djch vii do li ci:ia mInh hoac  do không cung cap dung, day dci, chfnh xác, kp thi six thay 
dôi thông tin; cam kêt chju mi rcii ro bao gôm cã thit hai  ye tài chinh, chi phi phat sinh do 
thông tin cung cap sai hoc không thông nhât; 

u) NguOi scr dmg The chinh và Chci the phçi có nghia v k' chci k mu bang but bi vào ô chci 
k ci mt sau ccia The ngay sau khi nhn The. Khi thrc hin giao djch the, Ngu'i sci diing 
The chInh và Chci the phii phài kS'  hóa do'nIchng tci thanh toán giông chci k mâu nay tncr 
nhu'ng giao djch khOng yêu câu ch& k' ccia Chu the; 

v) Chju trách nhim báo dam an toàn và bão mt thông tin The trong sut qua trinh sci diring 
the phci h'p yOu quy djnh tai Hcp Dông và quy djnh ccia phap lu,t; 

w) Chju trách nhim thanh toan di yOu tht ca các giao djch The phát sinh trên tài khoàn the 
ccia Khach hang!Chu the (bao gOm ca giao djch cO hoc khOng cO chr k, ma PIN ho,c có 
chü k khác vOi chU k cüa Chü the tai  rnt sau The) phü h'p vó'i quy djnh ye Pham vi sU 
dung the tai  Diêu 8 ccia Bàn Dieu kin giao djch chung nay; 

x) Chju trách nhim giài quyt các tranh chip yOu DVCNT v các vn d lien quan dn Giao 
dich the; 

y) Chci the cO nghia v'i dang k chci kS'  mu sr dung trên các chung tci giao djch lien quan dn 
The ducc thirc hin trirc tiep tai  tnii sO Ben Ngân hang; 
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z) Trung hçip The duçc Ben Ngân hang phát hành cho Khãch hang theo Hçip Dng là The tin 
dçing quoc tê dông thuang hiu, Khách hàng/Chu the co trách nhim duy tn và dáp img dü 
cac diêu kiên sr dung The tin dung quôc tê dông thuang hiu theo quy djnh cüa Ben Ngân 
hang trong suôt thi gian sir ding The. TruO'ng hgp Khách hàng/Chü the khong dáp rng dü 
diêu kin dê duc sü diing The theo quy djnh cUa Ben Ngân hang, Ben Ngân hang du?c 
quyên áp diing met, mt so hoac toàn b các bin pháp xir 1' theo thOa thun ti Hp Dng. 

aa) CO các nghTa vii khác theo quy djnli cüa H?p  Dng, van bàn thOa thun khác k giUa Khách 
hang và Ben Ngân hang, các quy djnh cüa Ben Ngân hang, các to chic/hip hi 
Thé/TCTQT ma VPBank là thành viên ti tüng thôi diem và các quy djnh cüa pháp luQtt 
lien quan den viêc phát hành và sir diing The. 

bb) Khách hang dng ring VPBank có quyn duçic thkrc hin các bin pháp can thit dê tim 
kiêm, thu thâp và xác minh các thông tin, dü lieu ye Khách hang, tài san ccia Khách hang 
và cac thông tin khác lien quan tOi Khách hang dê phiic vii cho vic k kt và thirc hin 
Hp Dông. Dê phuc vi cho vic k kêt và thirc hin Hp Dông (bao gOm cã cOng tác thu 
hOi ng/ quãn l' khoán na cüa VPBank), bang vic k kêt Hçp Dông, Khách hang Uy quyên 
cho VPBank dti din, thay mat  Khách hang lien h, lam vic vâi cac co quan, dan vj lien 
quan, k cac giây t, tài lieu can thiêt gui các ca quan, dan vi lien quan (neu duc yêu cau) 
dê thirc hin xac nhn, xác minh, thu thp thông tin ye (i) tinh tr1ng cu trü, vic lam, nhân 
khâu cüa Khách hang và gia dinh Khách hang (vâi Khách hang là cá nhân); thirc hin Xác 
nhQ.n tinh trng dang k tr1i s, dja diem kinh doanh, tinh trng cu tri, vic lam cüa nguOi 
di din cüa Khách hang (vii Khách hang là to chrc); (ii) tinh trng hot dng, san xuât, 
kinh doanh; tinh trng thirc hin các nghia vii vi Nhà nuic (thuê, bão hiêm ....); (iii) tinh 
trtng, thông tin ye tài san thuc sâ hUu cüa Khách hang; (iv) các thông tin, dü lieu khác cO 
lien quan tii vic k' ket và thirc hin Hçrp Dông nay. Khách hang dông rang VPBank 
dugc üy quyên lii cho ben thi ba thrc hin các cong vic duc üy quyên nêu trên. 

3. Cam kt và bão dam cüa Khách hang 

a) Di din cUa Khách hang k Giy d nghj kiem Hçp dng và các van bàn lien quan là 
ngui dti din hçp pháp va có dU thâm quyên k theo quy djnh ni b cüa Khách hang và 
quy djnh cüa pháp lut. 

b) Các giao djch theo Hçp Dng và các van ban cO lien quan duc k' vOi Ben Ngan hang d 
duçic phê duyt day dU, hçrp l bi cap cO thâm quyên theo quy dnh ni b cüa Khách hang 
(neu co) và quy djnh cüa pháp lut. 

c) Khách hang ch.p nh.n r.ng các thông báo, .n djnh lài sut, tInh toán gc, lài, phi pht, chi 
phi.. ..theo quy djnh ti Hp DOng và cãc van bàn có lien quan duc k vth Ben Ngãn hang 
dOi vOi Khách hang là cO giá trj rang buc nghia vii cüa Khách hang dôi vO'i Ben Ngan 
hang, tru trung hp Co sr sai sOt nO trong tInh toán sO h9c. 

d) Khi cO su kiên gay ãnh huO'ng bt Igi dn vic duy tn khoãn cp tin dung cüa Khách hang 
theo xác djnh cUa Ben Ngan hang, Ben Ngân hang së thông báo cho Khách hang và Ben 
Ngân hang có quyen ap ding rnt, mt so hoc dông thai tat Ca CC bin pháp sau: (i) T.m 
drng, dung thçrc hinItuyên bO hUy bó cam kt cap tin diing theo các Hgp DOng, Van bàn 
tin diing có lien quan hoac (ii) Thay dOi tang läi suât The tin diing hoac  (iii) Yeu câu Khách 
hang thanh toán chi phi gia tang bO sung. Vic áp diing cac bin pháp nay së do Ben Ngân 
hang thông báo bang van bàn cho Khách hang và van bàn thông báo cO giá tn, rang buc 
nghia vu dOi vâi Khách hang. 

e) Tt cà các tai lieu, h sa, thông tin ma Khách hang cung cp cho Ben Ngan hang là dung sr 
that và chInh xác trên mci phuang din và khOng có thông tin nào dugc che dâu hoac lam 
sai lêch. 

1) Thng d VPBank xác tic thông tin do Khách hang cung cp tu bt kS'  ngun thông tin 
nào ma VPBank cO duac. 

g) Cam kt cüa Khách hang di vOi quy djnh v phông chng tham nhUng: 

MBO2.QD-THE/l /. Tnang 11 



(i) Khách hang hoàn toãn hiêu rö vic VPBank không yêu câu Khách bang, can b, nhân 
viên cüa Khách hang vã!hoc t chirc, cá nhân có lien quan dua tiên cho can b, nbãn 
viên, cong tác viên cüa VPBank vã1hoc can b, nhân viên, cong tác viCn cüa Doanh 
nghip có cung cp dich vçi cho VPBank dê h trçl VPBank triên khai boat dng ban 
san phrn the tin dung den Khách hang trong suôt qua trInh tu van, thiCt lap, giao djch 
vó'i VPBank, h trg VPBank trong hoat  dng xir l nçi,...; VPBank chi thu các khoãn 
tin (gc, läi, phi, phat Va CáC nghia vi tài chInh khác cia Khách hang) phü hvp  vó'i 
quy djnh cüa pháp Iut và duvc thOa thun vOi Khách hang; 

(ii) Khách hang cam kt (i) không bi l du'âi bt k' hinh thiirc nào, bao grn nhung không 
gii han  vic: dua tiên, qua, hoc gth s dim tiên, qua, các 1vi  ich vt chat khác, kê cá 
vic chiêu dãi, an uông hay giñp d dôi vi can b, nhân viên, cong tác viên cCa 
VPBank vàIho.c can b, nhân viCn, cong  tác viCn cüa Doanh nghip có cung cap djch 
vii cho VPBank dê h trg VPBank triên khai boat  dng ban san phâm the tin dcing den 
Khách hang, ho trg Khách hang trong boat dng xir l nv,...  nhäm  dat  du'gc các giao 
djch, thöa thun có lvi; và (ii) không tic hin các hành vi gian 1n, vi pham quy djnh, 
quy trinh cUa VPBank, vi pham quy djnh ciia pháp lut; 

(iii) Nu bit, phát hin hoc nhn dixc các gvi , dOi hOi, yêu cAu v vic dua, nhn hi 1 
duOi bat k hinh thirc nào cüa can b, nbân viên, cong tác viên cüa VPBank vàlhoac 
can b, nhân vien, cong tác viên cüa Doanh nghip có cung cap djch vv cho VPBank 
dê ho try VPBank triên khai boat  dng ban san phâm the tin di,ing den Khách hang, h 
try VPBank trong boat  dng xfr l' ny,... nhãm dat  dixyc các giao dch, thóa thun cO 
lyi, Khách hang së thông báo ngay cho VPBank thông qua mt trong các kênh tip 
nhn thông tin sau day: sukientuanthu@vpbank.corn.vn; hoc sO din thoai 
024.73059129 hoc tOng dai 1900545415 hoc kênh lien h khac duyc VPBank trin 
khai tirng thOi ks'; 

(iv) Trong tru?mg hyp vi pham cac cam kt tai  Diem g) Khoãn 3 nay, Khách hang hoân 
toan chju trách nhim truàc phãp luât ye các hanh vi vi pham cUa mInb, dng thai tr 
bO các quyen khieu nai  dôi vói VPBank. 

Diu 7. Quyn và nghia viii cüa Ben Ngân hang 

1. Quyn ella Ben Ngân hang 

a) Du'yc yêu câu Chü the cung cap day dü các thông tin va tai lieu can thit n}iãm lam rO các 
dieu kin sr ding The khi de ngh thryc cung mg The va trong qua trinh sn dung The; 
thryc thu thp thông tin tr các to ch'rc khác ye Chll the khi dê nghj VPBank cap Han  mllc 
tIn dmg The và phát hanh The; 

b) Duyc tlr chi phat hanh The nu Khách hang không dap rng dy dll các diu khoán va diu 
kiên sir diving the hoc xãy ra bat dr sir kin nao tai  Dieu 10 dlla Bàn Diêu kin giao djch 
chung iay tnróc thai diem VPBank phát hanh The; quyet djnh thu hôi the trong qua trinh 
scr diing nêu Chll the không thçrc hin dày dU cac diêu khoãn diêu kin trong Hyp Dông, 
quy dinh dlla VPBank va quy djnh dlla pháp lut trong trng thO'i kST; 

c) Duyc diu chinh các han  mrc lien quan dn Han  mirc tin dmg The, han  rnn'c sr ding cüa 
tirng The va các han  mic lien quan khác, quy djnh cac hinh thi.rc báo darn an toàn cho vic 
sll' dimg The, quy djnh loai  läi, müc lãi áp dung dôi vi Chll the khOng trai vâi quy djnh 
pháp lut hiên hanh, quy djnh dlla VPBank và quy djnh tai  Bàn Diêu kin giao djch chung 
nay; 

d) Không chju trách nhim v vic giao hang, cht luyng hang hóa, djch vi duyc thanh toãn 
bng The. Ben Ngân hang không tham gia giài quyêt cac tranh chap gita ChU the va Dan 
vj chp nhn the va duyc quyeri ghi ny vào tài khoàn The giá trj hang hóa, dch v cho di 
hang hóa, dich vi,i có duyc giao ho.c dixyc thi,rc hin hay không; 

e) Cung cp cho các ben có th.rn quyn thông tin v Chll the! Khach hang, tài khoàn giao djch 
phic v',i cho vic tra soat, khiêu nai  các giao djch The theo quy djnh dlla phap lut; 
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f) Cho mçic dIch tuân thU quy djnh pháp 1ut; miic dIch xay dimg, hoàn thin, phát trin cac 
san phâm, djch vu và thirc hin các hoat dng kinh doanh, boat dng hp pháp khác cUa 
Ben Ngân hang; vàlhoäc miic dIch tao  diêu kin dê Khách hang có th tip cn và sU dung 
da dng các san phâm, dich vu do Ben Ngan hang hoc các ben lien quan, các dôi tác khác 
cung cap, Khách hang dông ' rang Ben Ngân hang có the sU diing cãc thông tin cUa Khách 
hang, thông tin tir các van bàn, tài 1iu do Kbách hang cung cap và thông tin các giao dich 
cUa Khách hang tai  Ben Ngan hang dê cung cap cho (i) các co quan có thâm quyên yêu cau 
cung cap thông tin theo quy djnh cUa pháp 1ut; (ii) cac dn vj CO chUc näng cung cap djch 
vii thông tin tin diing, dánh giá tin nhim, kiêm toán; (iii) cac cong ty con, cong ty lien kêt, 
cong ty thànb viên ci'ia Ben Ngân hang; (iv) các,  doi tác kinh doanh, dOi tác lien quan có 
hap tác vOi Ben Ngan hang dê phát triên, cung cap hoc lien quan tOi vic phát triên, cung 
cap các san phâm, djch vii cUa Ben Ngân hang; (v) các dai  l, nhà thâu hay các nba cung 
cap hang hóa, djch vu có k kêt hp dOng, thOa thun vOi Ben Ngan hang lien quan ti các 
hoat dông cUa Ben Ngân hang và!hoc (vi) các ben lien quan khác ma Ben Ngân hang thây 
là can thiêt dê dáp Ung, bào v quyên và li Ich hp pháp cUa Khách hang; 

Thông báo v san ph.m, djch vi, chucmg trinh khuyn mai  cUa VPBank và cành báo các 
rüi ro khi thuc hiên djch vu và các thông báo khác phuc vii cho vic sU diing djch vii ti 
ChU the theo cac each thUc ma Ben Ngân hang cho ia phU hp (bao gôm nhung không gió'i 
han vic gUi tin nhãnlemail...) vi so lung và thôi gian không han  chê; 

h) Duc rnin trách trong trixrng hçrp h thng xU 1, h thng truyn tin bj li hoc vi bt cU 
1 do ngoài khã näng kiêm soát cUa Ben Ngân hang gay nên khiên cho The hoc ma PIN 
cUa ChU the không thirc hin dirge giao djch, bj ton that hoc bat k' six lgi diing nào; hotc 
các truông hçp Ben Ngan hang không gUi hoc d gUi nhirng ChU the không nhn dirge các 
tin nhãn, thông báo lien quan tài biên dng sO dir tài khoãn The hoc thông báo ye các ni 
dung khác lien quan den khoãn tin ding cUa Khách hang do li h thông, lOi dung truyên, 
các 1i k thuât, sir cô cUa nhà cung cap djch vii/cUa Ben Ngân hang hoc vi bat k' l' do 
khách quan nào khác; các tru6ng hçrp khác do li cUa ChU the gay ra; 

i) Dirge rnin trách di vi: (i) mi tht lac,  mt ep, sU diing sai miic dich cUa The hoc vic 
tiêt lô ma PIN cUa ChU the; (ii) M9i gian ln vàlhoac già mao  gay ra cho Ben Ngân hang 
hoc bat k' Dan vj chap nhn The nao; 

Yêu cu Khách hang thanh toán dy dU các khoàn chi tieu bang The va các khoàn lai, phi 
lien quan trong k' chm nhat vào Ngày den ban  thanh toán; 

k) Thuc hiên cac bin pháp nhc nç tU xa bao gm nhisng không giOi han  bâi gUi van bàn 
thông bao thu hôi na, gui tin nhän qua dien thoai, goi dien truc tiep va thuc hien cac bien 
pháp thu hôi ng de yeu câu Khách hang thirc hin day dU nghia vii thanh toán theo I-Igp 
Dông; 

1) Trung hgp Khàch hang khOng thanh toàn dy dU, dUng han  cho Ben Ngàn hang theo quy 
dinh, Ben Ngân hang duoc quyen thu ng tü tài san bào dam hay bat cU tài san nào khác cUa 
Khách hang bao gOm so dir tien gUi trên bat kS'  tai khoàn nào cUa Khách hang tai  Ben ngân 
hang (tiên gUi có kS' ban, tien gUi khOng k ban)  và các tai san gUi khác cUa Khách hang tai 
Ben ngân hang ma không can có chU k/ xãc nhn cUa Dai  din hgp pháp cUa Khách hang 
vàlhoäc du cUa Khách hang. Nêu Ben Ngân hang thu ng tU khoàn tien gUi cO kS' han cUa 
Kbách hang d thanh toán các khoàn ng phàt sinh, cãc khoãn tiên gUi nay së dirge coi là rUt 
truâc han và tiên lài së dirge tinh theo quy djnh ye rUt truO'c han  cUa Ben Ngân hang tai  thai 
dim trIch. Trong trung hçip dO Ben Ngân hang sê dirge mien trách ye vic thay dOi kS' 
han gUi tin cUa Khách hang. Trong trung hgp tài khoàn thanh toàn, tài khoàn tien gUi có 
k5 ban  vUi dng tin là dng ngoai t, Ben Ngân hang së thrc hin vic chuyen dôi t' giá 
do Ben ngân hang cong bO tai  thi diem chuyen dôi; 
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m) Ben Ngân hang có th thu thtp và xác minh bt cü thông tin nào lien quan dn Chü 
thWKhách hang tir bt cir dan vj nào ma Ben Ngân hang cam thây phii hcip (bao gôrn nhung 
không giOi han  bt  kS' t chirc tIn diing nào hoc bat cir to chirc hay cOng ty nao khác du'c 
thành 1p vâi mvc  dIch dánh giá thir hang tin ding cho các cá nhãn, tr các nhân viên cüa 
Khách hang hoc nh&ng nhân viên khác có lien quan vãJho.c Ben Ngân hang hay to chü'c 
tin dçing tai  Vit Nam ho.c bat cir nai nào khác); 

n) Châm dirt vic sü diing The cCa Chü the bang vic hu' hoc thu gi iai  The nêu ChÜ the vi 
pharn Hp Dng, s'ir diing The giã mao  và!hoc The bj nghi ng là giã mao; 

o) Drçc min trách nhim trong tnIing hçp khiu nai,  yêu cu tra soát cüa Chi the không 
du'çc Ben Ngân hang thanh toánlcác tO chi'rc the trong nuó'clquOc tê giâi quyêt theo quy 
djnh cCa các tO chirc nay; 

p) Du'çc chü dng tam  khóa, trich, tt toán tài khoán (tài khoán tharth toán, tài khoán The, tài 
khoán tin g1ri có k' han  và các tài khoàn khác) cüa Khách hang tai  Ben Ngân hang, các 
khoán tin gfri, tài san g1ri khác cüa Khách hang tai  Ben Ngân hang hoc 1p üy nhim thu 
yeu cau cac tO chic tin dung m tài khoãn cho Khách hang trIch tiên chuyên cho Ben Ngân 
hang dê: (i) Thanh toán các khoàn nçi den han,  qua  han,  các khoãn lai, các nghia v tài 
chInh khác phát sinh trong qua trinh sr diing The; (ii) Thanh toán, bii trir các khoãn no den 
han, qua  han,  cac khoãn lãi, các nghTa v tài chInh khác cüa Khách hang tai  Ben Ngân hang 
va xir l cac tru'ô'ng hç'p khác theo thôa thun giüa Khách hang và Ben Ngân hang; 

q) Diiçic quyn kim tra, kim soát miic dich sir diing vn cüa Khách hang và yêu cu Khách 
hang cung cap các chüng tr chmg minh miic dich sr diving vOn tai  bat kS'  thai dim 
trong Thai han han mic tin dung The; 

r) Duoc quyn sfra di, diu chinh bt diu khoàn, diu kin nào cüa Bàn Diu kin giao 
dch chung nay tüy tiimg thi diem ma Ben Ngân hang cho là ph hp thy theo quyt djnh 
cüa Ben Ngân hang trén ca sâ bão dam vic süa dôi, diêu chinh phü hgp vó các quy djnh 
có lien quan cña pháp lut. Phuang thiic giri và nhn thông báo sira di, diêu chinh Bàn 
Dieu kin giao djch chung giüa Ben Ngân hang và Khách hang th?c hin theo quy djnh tai 
Diêu 17 cüa Ban Diêu kin giao djch chung nay. Khách hang duçc coi là chap thun toàn 
bO nhu'ng ni dung sfra dOi, diêu chinh theo thông bão cüa Ben Ngân hang nêu Khách hang 
tiêp tic si~ diing The tai  Ben Ngân hang; 

s) Co toàn quyn chuyn giao/ ban cho Ben th ba toàn b hoc mt phn khoàn ng The tIn 
ding cüa Khách hang theo Hçp Dông; 

t) Ben Ngàn hang có các quyn khác theo Hçp Dng Va theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Nghia vi cüa Ben Ngân hang 

a) Giãi quyt các yêu cu tra soát, khiu nai  cüa Chü the lien quan dn vic sfr dung the theo 
quy djnh cüa Ben Ngân hang, cüa pháp lut, cüa các TO chirc the quOc t; 

b) COng b dy dü thông tin cho Chü the v các loai phi ma Chü the phai trá; 

c) H tr? cung cp các djch v'i kèm theo lien quan dn hoat  dng sü dung the trong pham vi 
hoat dng cüa VPBank tren cci s& phü hçp quy djnh pháp 1ut; 

d) Co các nghra vii khác theo Hçip Dng va quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 8. Phtm vi sfr d1ng The và Htn mfrc s& diing The 

1. Phm vi sfr diing The và nghia vti thanh toán cüa Khách hang 
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a) Trong phn1 vi Htn miirc st'r dçing tirng The và Th?yi htn hn mirc tin dçing The duçc cp, 
Ngui sü dçing The chinh/Chü the phi duçic sr diving The dê üng/ rut tiên mit tti các PUS 
cUa To chirc thanh toán the (theo thóa thun gi1ra VPBank và To ch'rc thanh toán the) và các 
ATM trong lien minh NAPAS có biêu tucmg cüa To chirc the quôc té hoc rUt tiën thông 
qua phuang thirc khác do Ben Ngân hang phát triên tmg th?yi kS',  thanh toán hang hóa, djch 
vu hop pháp theo quy djnh pháp lut Vit Nam (bao gôm cã trung hop mua hang hóa, dch 
vii & ni.r&c ngoai) tai các DVCNT, qua Internet va các djch vi khác do Ben Ngân hang và 
các Ngân hang khác có kêt nôi trixc tiêp ho.c gián tiêp v&i Ben Ngân hang thông qua mt 
hoäc mt so to chi'rc trung gian cung cap, 

ChU the dng rang, khi tham gia các giao djch thanh toán bang The, tUy thuc vào tirng 
giao djch the và yêu câulquy djnh cUa Ben Ngân hang vàIhoc cUa To chirc the quôc tê 
vàlhoäc cUa DVCNT, giao djch the có the dugc xác thirc bang met, mt so trong các phuong 
thUc bao gôm: 

The va ChU the phãi hin din ti DVCNT; và1hoc 

Chü k cUa ChU the trOn hóa don giao djch the; hoc 

- Nhp ma PIN khi giao djch; ho.c 

- Các thông tin the (Ten the/S the/ma CVV/CVC....) duc cung cp qua email, din 
thoi, internet...; hoc 

Cuc gçi cUa ChU the len tng dài din thoi cUa Ben Ngân hang; hoc 

- Bt k phuong thic xác thrc nào khác ma ChU the dang k' v&i VPBank; hoc 

Bt ki phuong thUc xác thuc nào khác ma VPBank, T chrc the quc th và DVCNT quy 
djnh. 

b) Khách hànglChU the hiu và nhn thUc dy dU rng, khi ChU the thrc hin các giao djch thanh 
toán the ma The vã!hoc ChU the không hin din trçrc tiêp ti DVCNT (VD: Giao djch Moto 
Manual Key In; giao djch thanh toán trén internet ....) và khi ChU the không bão mt các thông 
tin ye The, The cUa ChU the có the bj l?i  diving cho các giao djch thanh toán ma không can The 
vâlhoäc ChU the không hiên din trrc tiêp ti DVCNT. Bang vic k vào Giây dé nghj kiêm 
Hop dông, Khách hang/ChU the xác nhn và chap nhn hoàn toàn dôi v&i các rUi ro nay. 

c) Khách hang/ChU the cam kt chju trách nhim thanh toán cho VPBank di vOi tt cà các 
giao djch phát sinh và duc xác thirc bang bat k' phuong thirc nào neu ti diem (a) nêu trên. 
Chu the dông ' rang, Sao kê tài khoãn sê là bang chUng xác nhn các giao djch, phi, lai (nêu 
có) và các khoàn ghi nç, ghi có trong Sao kê là dUng va có hiu 1rc va Khách hang s thirc 
hin thanh toán tat cã các giao djch, phi, lài the hin trên Sao ke dUng th&i hn quy dnh 
trong Sao kê, tth tru&ng hop do 1i hch toán nhâm cUa Ben Ngân hang. 

d) Khách hàng/ChU the: (i) khong duc sU' d%lng The tin ding d chuyn khoãn, không duc sU 
diing H,n mrc the tin dirng dê np tiên, ghi cO vào tài khoãn thanh toán, th ghi n, the trã 
tru&c hoäc vi diên tr. 

2. Hn mü'c sfr dyng The vã thay di Hn mire sir dyng The: 

a) ChU the sir ding The trong phm vi các Hn mire sir dung The. Hn mire sir ding The có the 
bao gOm Han mU'c tin dung The, Hn mire sir dvng tirng The, Hn mire giao djch the theo 
quy djnh cUa Ben Ngân hang trong tirng th&i kS'. 

b) Thy thu)c vito chinh sách cUa Ben Ngân hang tirng th&i kS',  Ben Ngân hang có th thay di 
các Hn mire sir ditng Th Tnr&ng hop thay dôi, Ben Ngân hang sê thông báo cho Cliii the 
du9'c bit theo met, mt so trong cite phuong thirc do Ben Ngân hang quy djnh ti Dieu 17 
Bàn Diêu kin giao djch chung nay. 
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c) Trong Thi htn duy tn I-Itn müc tin dçing The, Ben Ngân hang thrcc quyn djnh k' theo quy 
djnh cüa Ben Ngân hang hoc dt xuât xem xét, dánh giá 'ai Han mirc tin dçing The và Thai 
hn duy tn Han  mrc tin ding The dâ cap cho Khách hang theo Hp  Dông. Ben Ngân hang 
du'c quyên diêu chinh, châm dth Han  rnc tin diing The và1hoc ThOi han  duy tn I-Ian m1rc 
tIn dung The theo kêt qua xem xét, dánh giá cüa Ben Ngân hang, tnrà'ng hçp nay Ben Ngân 
hang së thông báo cho Khách hang duc biêt. Khách hang dông và cam kêt thirc hin I-Ip 
Dng theo Thông báo cüa Ben Ngân hang. 

Diu 9.Phát hãnh 1ti The, tü chM thanh toán The và thu giü' The 

1. Phát hãnh Iai The: 

a) Khách hang có quyn d nghj Ben Ngân hang phát hành 'a  The trong tnrô'ng hcip The bj 
rnâtlbj dánh cap, The hêt han  sr diing The, thay dôi hang The hoc yêu câu phát hãnh The 
mói thay the the cQ, the hông... 

b) Khi Khách hang dáp irng các diêu kin theo yêu cu cüa Ben Ngân hang, Ben Ngân hang së 
xem xét dê phát hành 'ai  The cho Khách hang. Khách hang có trách nhirn thanh toán các 
chi phi lien quan den phát hanh 'ai  The theo quy djnh cüa Ben Ngân haig. 

2. Tü ch61 thanh toán The: The sê b tir chi thanh toán trong các truOng hçp sau: 

a) Chü the si:r diing The d thirc hin các giao djch the bj crn theo quy djnh pháp 1u.t (Diu 8 
Thông tu 19/2016/TT-NHNN và các van ban sira dôi, bô sung, thay the - nëu co) va quy 
djnh cüa VPBank; 

b) The dã dixc Chü the thông báo m.t va Ben Ngãn hang d xác nhtn vic nhn dirc thông báo 
nay; 

c) The d ht Thô'i han  sü ding The; 

d) The bj 1it ke trong danh sách The den; 

e) The bi khóa; 

Các trung hcp không duqc sir diing the theo quy djnh tai  Khoãn 1 Diêu 8 Ban Diu kin 
giao dch chung nay; 

g) The hông, xuOc, cong vênh; 

h) Chü the không thirc hin dñng các quy djnh ciia Ben Ngan hang v vic sfr dvng The; 

i) Chü the vi phm quy djnh thanh toán The cUa TCTQT vàJhoc Ngân hang Nhà nuOc Vit 
Nam; 

j) Han  müc tin dung The con 'ai  không dü chi trã khoán thanh toán; 

k) Chii the vi pham Hçp Dng vàJhoc các quy djnh cüa Ben Ngân hang v vic sir dvng  The; 

I) Chü the vi pham các quy djnh cüa Ben Ngân hang trong các thôa thuQ.n gifta Ben Ngân hang 
va Khách hang ma theo do The bj tft chôi thanh toán; 

rn) The có hen quan dn giao djch giá mao; 

n) The drc sfr diing d thanh toán cho các giao dch lien quan dn các cá nhân, t chirc nm 
trong danh sách den, danh sách cãnh báo, danh sách phOng, chông rcra tiên, chong tai 
khñng bô do các co quan có thârn quyCn ban hành vàIhoc khuyên nghj áp diing vâlhoãc the 
duçc sft dçtng dê thanh toán cho các giao djch bj ap ding các 1nh cam vn triirng phat; 

o) Các tru'ng hcp khác theo quy djnh cüa VPBank, TCTQT va cüa Pháp lut. 

3. Thu gift The: The sê bj thu gift trong các tnirOng hçp sau: 

a) The giá; 

b) The sft ding trái phép; 

c) Phic vi cong tác diu tra, xft l ti phrn theo quy djnh cüa pháp 1ut; 
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d) The nm trong danh sách the den, the giã, the ht Thi han  sir diing The; 

e) Theo yêu cu cüa Khách hang; 

t) Các trutmg hçip thu giQ the khác theo thôa thun tai  Hçp Dng, theo yêu eu cüa VPBank, 
cüa TCTQT vã cüa Pháp 1ut. 

Ben Ngân hang duçc min trách di vi bt kS' sir phuang  hai  não tri danh dir,  uy tin cüa 
Khách hàng/Chü the trong vic yêu câu thu giü 'a  The. 

Diu 10. Tm khóa, chm dfrt sü' ding The 

1. Tam khOaThé 

Ben Ngân hang có quyn tam  khóa The (tam ngrng vic sü ding The) cüa Khách hang trong 
các tru'ng hp sau: 

a) Theo yêu cu cüa Khách hang; 

b) Kháeh hang không thanh toán dü Trj giá thanh toán ti thiu th hin trén Sao kê cña K5' 
gân nhât sau 10 ngãy kê t1 Ngay den han  thanh toán dâu tiên cüa Trj giá thanh toán tôi thiêu 
do hoc mt thai han  khác theo thông báo cña Ben Ngân hang; 

c) Tnrng hçip ChU the chInh có sir ding các khoán cp tin drng khác tai  VPBank và các T 
chirc tin dung khác (bao gOm cã The tin di1ng) và mt trong các khoán cap tin dung  nay 
dang phát sinh ng qua han  tü 10 ngày tr len hoc mt thai han  khác theo thông báo cüa 
Ben Ngân hang thi tat ca các the tin ding cüa Chü the tai  VPBank sê bj tam  ngmg sir dung. 

d) Khách hànglChü the vi pham các diu khoãn thôa thun theo H?p  Dng, các quy djnh cüa 
TCTQT va cüa pháp 1u.t lien quan den vic si'r dirng The; 

e) The, Chc the có lien quan dn nMng trung hp giã mao,  gian 1n; 

f) NguO'i sir ding The chInhlChü the ph cht, bj tuyên ia dà cht/Khách hang thirc hin thay 
dOi lan b may quân trj, diêu hành, thay dôi co câu sa hthi hoc dung phân lan tai san cüa 
minh dê gop von, lien doanh, mua cO phân; thirc hin vic chia, tách, hcrp nhât, sap nhp, 
chuyn dOi, tam  ngirng kinh doanh, giâi the, phá san doanh nghip; 

g) Chü the không thc hin kich hoat The theo quy djnh cüa Ben Ngân hang; 

h) Chi the không cung cp cac chü'ng tü theo quy djnh cüa Ben Ngân hang trong vic dánh giá 
lai Han mirc tin ding The djnh k5'; 

i) Tnrng hp khác theo quy djnh cüa Ben Ngân hang va cüa pháp 1ut trong tirng thai k5'. 

Khi Khách hang dáp ing các diu kin theo quy dnh cüa Ben Ngan hang, va Khách hang có 
nhu câu, Ben Ngân hang se thc hin ma lai  the  tam  thai bj khóa cho Khách hang. Ngui dai 
din theo pháp lu.t cüa Khách hang/ngui duc üy quyên h?p  1 có the den bat k5' quay giao 
djch nao cüa VPBank hoc gçi din den P.CS&DVKH 24/7 cUa Ben Ngân hang theo sO 
024.39288880 hoäc 1900545415 hoc so din thoai khác duGc Ben Ngân hang thông báo, de 
Ben Ngân hang h trg ma the cho Khách hang theo quy djnh cüa Ben Ngãn hang tirng thai k5'. 

2. Chm dñt vic sfr diing The (hüy hiu liuc  The) 

a) Ben Ngân hang có quyn ch.m dtrt vic 5ir dung (hUy hiu 1c) The khi: 

- Hêt thai han  sr dung The nhung Chü the không CO yêU câu gia han  Thai  han  sr ding 
The; 

- Truang hqp Chu the chInh cO sir dung các khoãn c.p tin dung khác tai  VPBank va các To 
chüc tin ding khäc (bao gm cã The tin dung) vã mt trong các khoãn cap tin dung nay 
dang phát sinh n qua han  tr 90 ngay tra len thi tat Ca các th tin ding cüa Chu the tai 
VPBank së bj châm dü't sr dung. 

- Xãy ra các truang hp chm dt sr dung the theo thOa thun gifla VPBank va Chü the tai 
Hgp DOng. 
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- Cãc tri1ng hçp lien quan dn giao djch giã rnto và quán I' rüi ro vâlhoc theo các quy 
djnh lien quan dn Phông, chông rü'a tiên, chông tài trçY khüng bô, cam vn trü'ng pht. 

- Chü the có ten trong danh sách den, danh sách cãnh báo, danh sách Phèng, chng rüa tin 
khác do ca quan nhà nuó'c có thâm quyên ban hành, khuyên nghj áp diing và!hoc duc 
áp diing ti VPBank. 

- Chfi the vi pharn các thôa thun vâi VPBank tai  Hçp Dng. 

- Sau 90 ngày k tr Ngày dn hn thanh toán du tiên, nu Khách hang không thanh toán 
dñ khoàn Trj giá thanh toán tôi thiêu thrçic the hiên trén Sao ke cüa k' gân nhât, Khách 
hang dông rang Ben Ngân hang có quyên chârn dirt vic scr diing The cüa ChC the va 
thu hôi nç, bao gôm thirc hin l bat k' tài san báo dam (lieu co) dê thu hôi n. Thai 
han néu trén cO the duqc thay dôi theo quy djnh cUa Ben Ngân hang. 

Khách hàng/Chü the vi phtm quy djnh v diu kin, quy djnh cp tin diing và sr dung the 
cüa Ben Ngân hang, cüa TCTQT, cüa Ngân hang nhà rnrâc hoc vi phm quy dnh pháp 
lut ye sü dicing The. 

Khách hang phát sinh du nçi khác qua han  hoc du ng khác bi, thu hi nci tru'ác han tai 
Ben Ngân hang hoc tai  các to chirc tin ding khác. 

Ben Ngân hang phát hin cac tài lieu, thông tin do Khách hàng/Chñ the cung cp là 
khong cbinh xac, không trung thrc và sai si,r that. 

Các trumg hçp lien quan dn giao djch giá mto và quãn l rüi ro và1hoc theo các quy 
djnb lien quan den Phông, chông rcra tiên, chông tài trci khüng bô. 

Theo yêu cu cüa co quan nba nuic có tbm quyn hoc TCTQT v vic ngrng sCr diving 
The. 

Chü the vi phrn các diu khoán áp dimg cho các khoãn cp tin diing khác ti Ben Ngân 
hang. 

Khách hang không con ia khách hàng/thành viên cüa T chic lien kit, hp tác phát hành 
the và1hoc không dáp 'ng các diêu kin khác dê duc tiêp tiic sir diing The tIn diing 
quôc te dông thuong biu theo quy djnh cUa Ben Ngân hang tirng tha k' (áp dung trong 
tru'ng hp The cüa Khách hang là The tin diving quôc te dông thuGng hiu). 

- Khách hang có ten trong danh sách ngirng boat  dng/tm ngrng kinh doanh/chm dit 
hoat dng trên website cüa Tong cic thuê. 

- Khách hàng/Chü the có ten trong danh sách den, danh sách cãnh báo, danh sách PhOng, 
chông r&a tiên khác do co quan nhà nuc có thâm quyên ban hành, khuyên nghi, áp diing 
và1hoc ducc áp ding tai  Ben Ngân hang. 

- Các tnrông h?p  Ben Ngân hang thy cn thit. 

- Các trumg hçip khác theo quy djnh cüa tai  Hçrp Dng, quy djnh Ben Ngân hang và pháp 
luât. 

b) Khách hang có th yêu cu VPBank chrn düt vic sr diing The khi: 

The chua ht Thai han  si~ dung The nhung Khách hang khOng có nhu cu sü diing The a 
có yêu câu châm dü't sir ding The. Vic yêu câu châm dirt sir diving The phãi duc thông 
báo cho Ben Ngân hang bang van bàn theo mu cüa Ben Ngân hang. D nghj chârn drt 
sfr diing the cüa Khách hang chi duc Ben Ngân hang chap thun sau khi Khách hang 
hoan thành tat ca các nghia vv thanh toán vi Ben Ngân hang. 

- Khách hang có yêu câu ngàng hoc chrn dirt sü dçing the cüa Ngua'i sir ding The 
chInhIChii the phçi. 

- The ht thai han  hiu 1irc ma Khach hang không có yêu cu gia han  The. 

- The bi, mt cap, tht lac  và Khach hang khOng cO nhu cu tip tiic scr dimg The. 
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c) Vice chm düt st'r ding The cüa Khách hang chi cO hiu lirc khi duçc Ben Ngân hang chip 
thutn và Khách hàng/Chü the dà thirc hin day dU nghTa vii và trách nhim vOi Ben Ngân 
hang nhu sau: 

- Khi chm dt vic si~ dung The, Khách hang phãi thanh toán toàn b s du nç phát sinh, 
lài, phi, pht... do vice scr diing The theo Hp Dông và quy djnh cüa pháp lut. 

Khách hang phãi gi:ri trã lai The cho Ben Ngân hang và chArn dth vic sr ding The dê 
thanh toán các giao djch mua ban hang hóaldjch vii thông qua internet, din thoi hoc 
thu tin. Bat kr giao djch nào dirçic thirc hin bang The hoc ma PN (dü là bâi Chü the 
hay không) trrnc khi The duçic trã 1i cho Ben Ngân hang, Chü the vn có trách nhim 
thanh toán dôi vài các giao djch phát sinh do cho Ben Ngân hang. 

3. Vic ttrn khóa hoc chm dü't s diing The cia Khách hang không lam ãnh hung dn nghia vi 
cUa Khách hang truOc Va sau khi The bj tam  khóa hoc châm düt Tiên lãi và phi tiêp tiic duçc 
tInh cho den khi tat cà so tiên nç duçc thanh toán dày dü. Ben Ngân hang duçic min trách dOi 
vO'i bat ki sr phuang hai nào ti danh d?,  uy tin cüa Chü the trong vic yêu câu tam  khóalchâm 
drt sir diing The. 

Diu 11. Cung cp thông tin, hoàn trã tin trên The chua si dung ht 

Khách hang dirge quyn yêu cu Ben Ngân hang cung cp thông tin v Sé dir tài khoãn The, 
lich sü' giao dich The và các thông tin can thiêt khác lien quan tói vic sr diing The cüa Chü 
the. Dé dirçc cung cap thông tin, Khách hang có the trirc tiêp den các Diem giao djch cüa Ben 
Ngân hang hoc lien h vai Ben Ngân hang thông qua phuang thüc khác do Ben Ngân hang 
triên khai tirng thôi ks'. Khách hang/Chü the có nghia vii tuân thu quy djnh, yêu câu và Khách 
hang cO nghia vu thanh toán các khoãn phi,... theo quy djnh cUa Ben Ngân hang khi de nghj 
Ben Ngân hang cung cap thông tin. Khi nhn dirge yêu câu hap 1 cüa Khách hang, Ben Ngân 
hang se thirc hiên cung cap thông tin cho Khách hang trên ca s phü hgp vi quy djnh cüa 
pháp lu.t. Vic cung cap thông tin së dugc Ben Ngân hang thirc hin bang phuang thiirc do Ben 
Ngân hang và Khách hang thôa thun tai  thai diem Khách hang yêu câu phii hgp vói quy dnh 
cUa pháp lu.t. Khách hang dông rang Ben Ngân hang có the thirc hin da dung các phu'o'ng 
thrc cung cap thông tin cho Khách hang (cung cap thông tin bang van bàn, qua din thoai, qua 
email, tin nhän SMS ...), các phuang thirc cung cap thông tin qua din thoai, email và tin nhãn 
SMS có tli së có rüi ro trong trung hgp thông tin cüa Khàch hang, thông tin cá nhân, tài 
khoãn, th cüa Chi the bi tiet l. Khàch hang xãc nhn dä biêt va nhn thrc day dü ye các riii 
ro nay và cam kêt chju mi rcii ro phát sinh (neu co). 

2. Trung hap Khách hang chuyn tin vào The vOi s tin hn hcm s ti&n ma Khách hang phâi 
thanh toán cho VPBank theo Hap Dông, so tiên con lai  sau khi dâ dugc Ben Ngan hang 
thu/trIch ng së dirge Ben Ngan,  hang hoan trâ cho Khách hang sau khi châm dut vic sir dçing 
The cüa Khách hang. Nguyen täc, thu tc hoan trâ thirc hin theo quy djnh cüa Ben Ngan hang. 

Diu 12. Dam bão an toãn và bão mt trong sü ding The 

1. D dam bão an toàn và bão mt trong sir dung The, Khách hàng/Chü the co trách nhim: 

a) Báo quãn The, bão mat PIN, cãc ma xác nhân Chü the khác, các thông tin the, thông tin 
giao djch, khOng dê l thông tin the..... 

b) KhOng dirge cho ngithi khác sü ding The, chuyn nhugng The cho ngui khàc, cm c/th 
chap The cho bat k' tO chc, ca nh.n nào. 
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c) Tuãn thu các huàng dn, quy trinh bào mt ma Ben Ngãn hang vâ1hoc các to chirc lien 
quan (T chirc thanh toán the, To chirc chuyên mtch the, DVCNT, ...) cung cap, thiêt lap 
hoc yêu cu khi Chu the thirc hin các giao djch The. Thy tirng giao dich, djch vii ma Chu 
the thuc hin, Chü the có th du9'c yêu câu sir diing rnt hoc mt so các yêu to báo mat 
tuGng img voi phuang thirc xác tic Chü the ma giao djch, dch vi do yêu câu bao gôrn 
nhung không gii hn thông tin ye sO the, rn.t khâu, ten dang nhp, OTP, câu hOi báo mat, 
ma s bOo mat, so diên thoai, email ma Khách hang dà dãng k' vâi Ben Ngân hang,... Chü 
the có trách nhim bào mt các yêu to bão mt nêu trên, dOng thO'i phãi thirc hin các bin 
phOp hcip l' d ngän chn vic sir diing trái phép các yêu to bão mt nêu trên. Khách hang 
chju trách nhiêm ye các thit hai  xãy ra do các yêu to bOo rnt bj l, bj dánh cap, bj li 
dimg, ... phfi hçrp véd quy djnh tai  Khoàn 3 Diêu nay. 

d) Chü the có trách nhirn bão quOn các thit bj din tir thrc dfing d kt ni vi h thng cña 
Ben Ngân hang và thirc hin các giao djch The (may tInh, din thoi, ....), Chii the khOng nên 
ri thiêt bj ma Chü the dung dê giao djch vào bat kS'  luc nào hoc dê bat kS'  nguOi khac sir 
dung thiêt b dO cho den khi Chü the dã dang xuât khOi h thOng, man hlnh giao dch. 

e) Thông báo và phi hp kjp thai vó'i Ben Ngân hang d xir 1 các vn d lien quan tói vic 
bão dam an toàn va bão mt The trong qua trInh sr diing The. Dê dam bão an cho tài san 
va giao dch cua Khách hàng/Chü the, Khách hang/Chü the dê ngh Ben Ngân hang thirc 
hin cac bin pháp thIch hp nhu khóa hoc tam  khóa The, ttir chôi giao djch The khi cac 
yêutô báo mt cña Chü the du'c h thông kiêm tra va phàn hôi là khOng chinh xac sau mt 
so lan truy cap nhât dinh. 

f) Tuân thu các nghia v, trách nhim khác theo quy djnh cña pháp lut v báo dam an toàn 
và bOo mt thông tin trong si~ dçing The. 

2. D darn bOo an toàn và bào mt The, Ben Ngân hang có trách nhim: 

a) Thrc hin các bin pháp dam bào an toàn, phOng ngüa rüi ro cho giao djch The theo cac 
nguyen tãc, quy dnh cüa pháp lu.t. 

b) Báo mt thông tin lien quan dn hoat  dng The; dam báo h thng co s h thng, k thut 
phiic vu quàn l' hoat  dng phát hành, thanh toán The vn hành an toàn và thông sut. 

c) Thit lap,  duy tn tng dài din thoai 24/7 d tip nhn, xir l' kjp thai các thông tin phàn 
ánh tu Chu the. 

d) TuOn thu các nghia vi, trách nhim khác theo quy djnh cua pháp lut y darn bão an toàn 
và báo rnt thông tin trong phát hành và thanh toán The. 

3. Khi the bj mt cap, tht lac  hoc phát hin PIN, các yu t báo mt The b l, bj li dçing, Chu 
the phãi báo ngay cho Ben Ngan hang theo sO DT (+8424) 39 288 880/1900 545 415/sO din 
thoai khác theo thông báo cua Ben Ngan hang tüng thOi k' hoc Diem giao dch gân nhât và 
ngay sau do chInh thuc xác nhn thông báo nay bang van bàn cho Ben Ngan hang. Trung hp 
The bj li drng do vic mat cap, that lac,  ! PIN, các gian lnIgiâ mao  khác truc khi Ben Ngan 
hang cO thông báo bang van bàn hoc bang thông dip dü 1iu cO giá trj pháp l ye vic Ben 
Ngãn hang dâ xir l thông báo mat The tr cu the, Khách hang phâi hoàn toàn chtu thit hai  va 
bOi thuäng thit hai  dOi vth tat cã cac giao djch cua The do vic The bj l?i  diving gay ra, tru 
trung h?p  do li cüa Ben Ngan hang. Ben Ngan hang së thirc hin khOa The ngay khi nhn 
du'c thông báo cüa Chü the và hoàn thành vic xr l thông báo nhn duc tir Chu the khOng 
qua os ngày lam vic dôi vOi The cO BIN do NHNN cap hoac  10 ngày lam vic dOi vol the cO 
BIN do TCTQT cap kê tr ngày nhn dl.x?c thông bOo cua Chu the theo quy dlnh tai Khoân nay. 

Diêu 13. Tra soát, xu 1 khiu ni trong qua trInh sfr ding The 

1. Phuo'ng thfrc tip nhn d ngh tra soát, khiêu ni cüa Chü the 
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a) Khi co nhu cu tra soát, khiu ni di vâi cãc giao djch The, Khách hang/Chü the có th 
trrc tiêp den các Diem giao djch cüa Ben Ngan hang hoc lien h vOi Ben Ngân hang thông 
qua tong dãi din thoti so DT (+8424) 39 288 880 /1900 545 415/so din thoi khác theo 
thông báo cüa Ben Ngân hang ho.c thông qua phuang thi'rc khãc do Ben Ngân hang triên 
khai và thông báo cho Khách hàng/Chü the tirng thi ks'. TruOng hap Khách hàng/Chü the 
dê nghj tra soát, khieu ni qua tong dãi din thoai cüa Ben Ngan hang, Khách hãng/Chü the 
có trách nhim bô sung giây de ngh tra soát, khieu ni (theo mu cüa Ben Ngân hang) 
trong thi hn 07 ngay kê tr ngày dê nghj qua tong dài din thoai. Khách hang/Chu the can 
tuân thu day dU các quy djnh, yêu cau và thU tiic theo quy djnh cUa Ben Ngan hang khi thirc 
hin tra soát, khiêu ni phU hap vó'i quy djnh cUa pháp 1ut. Các yêu câu tra soát, khiêu ni 
cUa ChU the phãi duc gri toi Ben Ngân hang trong thai hn do Ben ngân hang quy djnh 
phU hap vâi quy djnh cUa pháp 1u.t có lien quan. 

b) Tnrng hap Khách hang/Chu the thông báo cho Ben Ngân hang v vic nghi ng có gian 
1n hoc ton that, dê kip thai hn chê các ton that phát sinh, Khách hang/chu the dông ' 

cho Ben Ngân hang thIrc hin xem xét khóa the. TruOng hap khóa the, Ben Ngan hang së 
thông báo cho Khách hang/Chu the duçc biêt va chju trách nhiêm vi toãn bô ton that tai 
chInh phát sinh dôi vOi Khách hang/Chu the do vic sU diing The sau thai diem khóa The. 

2. ThOi hn xii' l d nghj tra soát, khiu nii ciia Ben Ngân hang 

Thy thuôc vão ti1ng loi The (The CO Bll do Ben Ngân hang nha nuOc cap, The cO BIN do To 
chc the quôc tê cap) va vao ti~ng loi hInh giao djch The ma ChU the thirc hin (giao djch The 
trong nôi mang Ben Ngân hang, giao djch The lien ngân hang, giao djch thanh toán, giao djch 
rUt tien mat ti ATM, 

... ), Ben Ngan hang sê giái quyêt va trã li các d nghj tra soát, khieu ni 
cUa ChU the trong thai hn tuang Ung v6i tInh chat cUa t&ng giao djch trên ca s tuân thu thai 
gian xU l tra soát, khiêu nai ti da cUa pháp lut. Thai hn giãi quyet va trã li de nghj tra soát, 
khiei ni theo quy djnh cUa Ben Ngân hang trong tirng thai ks'. 

3. Xfr l kt qua tra soát, khiu ni 

Vic xU 1 k& qua tra soát, khiu nai cUa Khách hang/ChU the së duc Ben Ngân hang thrc hin 
trong th?ii hn theo quy djnh cUa pháp 1ut va dam bão các nguyen tàc sau: 

a) Tru'ô'ng hap có tn th.t phát sinh va nguyen nhân duçc xác djnh khOng do li cUa Khách 
hàng/ChU the vàlhoäc khOng thuc các trueing hap bat khã kháng theo quy djnh ti Hap 
DOng, trong thai hn tOi da 05 ngay lam vic k tir ngay thông báo ket qua tra soát, khiêu 
ni cho Khách hàng/ChU the, Ben Ngan hang se thirc hin vic bOi hoan cho Khách hang 
theo thóa thu.n bang van bàn giüa Ben Ngan hang va Khách hang va quy djnh cUa pháp 
lut hin hành. TruOng hap ton that phát sinh do 1i cUa các ben lien quan (TO chUc thanh 
toán the, To chU'c chuyen mach the, TO chc the quOc te, DVCNT.....), ben có lOi thirc 
hin bOi hoàn cho Ben Ngân hang theo thOa thun giüa các ben phU hap vi quy djnh cUa 
pháp 1ut. 

b) Tru'?ng hap có tn tht phát sinh va nguyen nhân dugc xác djnh do li cUa Khách 
hang/Chu the: Ben Ngan hang khOng có nghia vii thirc hin vic bOi hoàn ton that cho 
Khách hàng/ChU the. 

c) Tmng hçip ht thai hn xU l d nghj tra soãt, khiu ni theo thOa thu.n ti Hap Dng ma 
chua xác dinh drnc nguyen nhân hay lOi cUa Ben nao thi trong vOng 15 ngay lam vic tiêp 
theo, Ben Ngân hang va Khách hang së thOa thun bang van bàn ye phuong ánxir 1' hoc 
thOa thun ye vic tmthi bOi hoãn ton that cho KIiách hang cho den khi Co kêt lu.n cuOi 
cUng cUa co quan có thâm quyên phân djnh rO lOi và trách nhim cUa các ben. 
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d) Tru'ô'ng hcp vi vic Co du hiu ti phirn, Ben Ngán hang sê thirc hin thông báo cho CG 
quan nhà nuOc cO thârn quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut ye to tiring hinh sr và báo cáo 
Ben Ngân hang Nba nu'c (Vii Thanh toán, Ngân hang nhà nuOc chi nbánb các tinh, tbành 
ph trên dja bàn); dng thôi, thông báo bang van bàn cho Khách bàng/Cbü the ye tinh trng 
xir 1 d ngbj tra soát, khiêu nai.  Vic xU 1 ket qua tra soát, kbiêu ni thuc trách nbirn 
giài quyt ciia co quan nhà nu0c có thm quyên. Trong trung hçp co quan nhà nu,Oc cO 
tbm quyn thông báo kt qua giài quyt không có yêu tO ti phrn, trong vOng 15 ngày 
lam vic kê tr ngày có ket lun cña ca quan nba nuó'c có thârn quyên, Ben Ngân hang và 
Khách hang sê thôa thun ye phiicing an xi'r 1 kêt qua tra soát, khiêu nti. 

e) Tru'O'ng hcip Ben Ngân hang, Khách hang và các ben lien quan kbông thOa thun duçc 
vàIhoc khOng dông vOi qua trinh dê ngh tra soát, khiêu ni thi vic giài quyCt tranb chap 
du'cc thrc hin theo quy djnh cña pháp lu.t. 

Diu 14. Xii' 1 trong tru'O'ng hQ'p xãy ra sr kin bt khã khãng 

1. Sr kin bt khâkháng là sr kin xãy ra rnt cách khách quan ma mi ben hoc các ben trong Hcip 
DOng khOng the Iung tnrâc chrçcc và không the khäc phçic duçc dê thrc hin các nghia vu cia 
minh theo Hc'p Dông, mc dii d áp diing mçi bin pháp can thiêt và khà nãng cho phép. 

2. Các ben nht trI thOa thun intt trong các tru'Ong hç'p sau dt.rçic coi là sii kin bt khá khang: 

a) Chin tranh hoc do thiên tai hoc do thay di chInh sácb pháp lut cüa Nba nuàc; 

b) Quyt djnh, yêu ctu cia co quan nba nuOc có thm quyn, t chirc the quc t& các t chrc 
quôc te có lien quan den các hot dng phOng chông nra tiên, chOng tài trç khüng b, phOng 
chông gian lan, cam vn, trmg pht; 

c) Sr c ththng truyn, din, mang,  thi& bi, vi rut, các li k thu.t.....xãy ra bt ngO nm 
ngoài khà nãng kiêm soát cña Ben Ngân hang hoc phát sinh do sir gián doan trong vic 
cung cap djch vu tir các nhà cung cap, ben thii ba cung cap dch vi cho Ben Ngân hang; 

d) Các sir kin ma BênNgân hang dã áp diing mci bin pháp cn thit theo quy djnh cüa pháp 
lut nhixng không the khãc phiic duçc; 

e) Các triRmg hçp khác theo quy djnh cfia pháp lut. 

3. Khi xày ra sr kin bt khã kháng, Ben Ngân hang trong pham vi khã nãng có th së thiic hin 
thông báo cho Chü thé/Khách hang du?c biêt, áp dung tôi da các bin pháp d han  ch, khc 
phic stir cô, bão dam vic cung cap dlch viii cho Khách hàng/Chii the rnt each lien tiic. Không 
phu thuOc vao quy dmh tai Khoan nay, viêc môt trong cac Bênlcac Ben bi tac dông boi su kiên 
bat khã khang dan den không thirc hin du'gc nghra viii cüa minh theo H?p  Dông se không bj coi 
là vi phim nghia vi theo Hgp Dông và cfing khOng phài là co s dé ben con lai  yCu cu bi 
thu'ing, phat vi pham và các quyên khác theo quy djnh tai  Hp DOng. 
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Diu 15. The chInh vã the phi 

1. Chü the chInh là Khách hang. Nguô'i sü diing The chInh là Nguài dti din theo pháp Iut cüa 
Khách hang hoàc can bô nhan viên cüa Khách hang thrçic Khách hang üy quyen hcip 1 và chju 
trách nhim ye vic sir ding the vâi Khách hang; 

2. ChU the phii là can bô nhan vien cüa Khách hang, du'çc Khách hang cho,  phép s& dung the. 
Khách hang cam ket thirc hin toàn b các nghia vii phát sinh lien quan den vic sir diing the 
cüa các Chü the phii phü hçp vii quy djnh cUa Hçrp Dông và các van bàn, thOa thun lien quan 
giQ'a Ben Ngan hang và Khách hang. 

3. Chü the chInh, Chü the phii chi duçc chi tiêu trong phim vi Hn mi.'rc sü dung The do Khách 
hang däng k vOl VPBank trên ca sO phü hçip vOi quy djnh cüa VPBank và cüa pháp 1ut có 
lien quan. Mt can b, nhân viên cüa Khách hang không thrçc dông thOi là Ngu'Oi sü dung The 
chInh và Chü the phi. 

4. Ch the chInh có quyn yeu cu phát hành The phii cho nguOi duçc mInh üy quyn sir diing vOi 
so hrcng tôi da theo quy djnh cüa VPBank trong tirng thOi ks'. Chü the phii duçic sO diing The 
trong phm vi htn mi.irc tin diing do Ben Ngân hang cap cho tOng Chü the phii nêu ti Giây dê 
nghj kiêm Hçrp dông. 

5. Giao djch cüa ChÜ the chInh và (các) ChU the phi duqc th hin trên cUng mt Sao kê va thrc 
gOi cho ChO the chInh dê thanh toán. Chü the chInh có the xem dugc toàn b các giao djch The 
dijgc thirc hin bOi NguO'i sO dung The chInh và Chü the phi. Tuy nhiên, Chñ the phi chi có 
the xem duc giao djch The ma Chü the phii thirc hin. 

6. Chü the chInh là nguOi chju trách nhim thçrc hin toàn b các nghTa vi phát sinh lien quan dn 
cac giao djch thuc hin bang The cUa The chInh va (các) the ph Va chju trách nhim thanh toán 
cho Ben Ngan hang du nç khi duçc yeu câu. 

7. Chü the chInh có quyn yeu cAu tm khóa (tam ngimg), chm dOt sO diving the cüa NguOi sO 
dung the chInhlChU the phii. ChO the ph có quyên yêu câu VPBank châm dOt vic sr dçing the 
phçi du9'c cap cho mmli bang cách thông báo bang van bàn tOi VPBank. Nêu ChU the chInh 
chInh thOc châm dOt Hp Dông thi Chü th phi cQng bat buc châm dOt sO ding the cüng lOc 
vOi ChU the chInh. Tuy nhiên viêc tm khóa (tam ngOng) ho.c châm dOt the phii thI không lam 
ành huOng gI den The chInh. 

8. Vic thay di thông tin v ChU the phi, han  mOe giao djch, han  mOc sO diing cüa the (The chInh 
à The phii) së duc thijc hin theo quy djnh cUa VPBank tOng thOi ks'. 

Diu 16. Thbi hn sfr dung The 

1. ThOi han  sO dmg The theo quy djnh cüa VPBank và duc ghi nhn trên The. ThOi han  sO dimg 
The cu the duac dp nôi trén mt truOc cUa The. Hêt thOi han  sO dung The, neu con nhucâu sO 
d1Tng, Khãch hang thçrc hin thu tiic gia hn dê Ben Ngân hang xem xet. TruOc ngày cuôi cung 
cüa tháng và näm ht han  tO 7-10 ngày, neu có nhu câu tiep tVc  sO diing The, Khách hang phài 
lam thu tiic gia hn1câp mOi the theo quy djnh. 

2. Chu the khong du?c sO diing The d h& han  hay The cü (da duc phát hành The thay th). 
Khách hang phâi trà lai  ngay l.p  tOe The cU cho Ben Ngân hang khi The thay the d duc phát 
hành. 

Diu 17. Trao di thông tin, cung cp thông tin và Các diu khoãn sfra dôi bô sung 

1. Khách hang dtng nhn các thông báo/ thông tin v san phm, djch vi, chuang trInh khuyn 
mai tO Ben Ngân hang và các dôi tác cüa Ben Ngân hang theo các phuang thOc nhu quy djnh 
tai Dieu nay. 
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2. Ben Ngãn hang s thông báo cho Khách hàng/Chü the các van dê lien quan ti vic sir diing 
The cüng nhu các san ph.m, djch vii cña Ben Ngân hang bao grn cà các sü'a dôi, bô sung các 
diu khoàn, diu kin cüa Bàn Diu kin giao djch chung nay, Dê nghj cüa Khách Flàng, Chap 
thun cüa VPBank và các sira di, b sung, các diu chinh ye chInh sách cüa VPBank dôi vó'i 
The bang mt trong các phung thic lien h do VPBank triên khai tiirng thi kS'  bao gôm 
phu'ang thirc gfri van bàn thông báo ti dja chi cüa Khách hang, gçi din thoi, gfri tin nhãn 
SMS tO s din thoi cüa Khách hàng/Chü the, niêm yet ti trçi sô da diem kinh doanh hoäc 
gri email tâi Khách hàng/ChU the, thông báo trén website chInh thirc cüa Ben Ngân hang 
(website: www.vpbank.com.vn).  Di vOi các ni dung VPBank thông báo cho Khách hàng/Chñ 
the bang van bàn theo quy djnh cüa Hp Dông, các van ban lien quan hoc quy djnh ciia pháp 
lut, Các Ben dng rang, van bàn cO the duc VPBank l.p và giri bang bàn giây hoc bang 
các thông dip d lieu qua tin nhän SMS, email ... cho Khách hàng/Chü the theo quy djnh ti 
Diunày. 

3. Các ben thng nht dng ' ring dja chi, s din thoii và email cüa Khách hàng/Chñ the nêu tii 
Khoàn 2 nêu trên là dja chi, so din thoi và email ma Khách hang dang k trong Giây dê ngh 
kiêm Hp dông. Khách hang/Chü the dugc coi là dà nMn  thrc thông báo cüa Ben Ngân hang 
khi Ben Ngàn hang dA thông báo bang mt/ mt so trong các phuang thrc nêu trên tó da chi, 
so diên thoi, email cüa Khách hàng/Chü the hoc dà thông báo/niêm yet ti trii s& dja diem 
kinh doanh hoc trên website cña Ben Ngân hang. Khi gui thông báo cho Khách hâng/Chi the 
hoc dã thông báo/niêm yet ti trii s dja diem kinh doanh hoc trên website cüa Ben Ngân 
hang, Ben Ngân hang không có nghia vi phài xác minh vic Khách hàng/Chü the dä nhn duçc 
các thông báo duc Ben Ngân hang giri cho Khách hàng/Chü the. Tri.rO'ng h?p  Khách hâng/Chü 
the có sir thay dOi dia chi, so din thoai, email lien h thi phâi thông báo cho Ben Ngân hang 
bang van bàn; nêu không thông báo thi Ben Ngân hang có quyên thông báo theo dja chi, so din 
thoai và email ctl và mc nhiên coi nhix Khách hàng/Chü the dà nhn dir?c thông báo khi Ben 
Ngân hang thông báo tOi dja chi, so din tho.i và email nay và ni dung các thông báo nay có 
giá trj rang buc Khách hang/Chü the. 

4. Tth tru'Ong hp Hgp Dng có quy djnh khác, Khách hang/Chii the duc coi là chAp thun toàn 
b nhüng ni dung sira dôi theo thông báo cüa Ben Ngân hang nêu Khách hàng/Chü the tip tic 
sfr diing The ti Ben Ngân hang sau thôi diem Ben Ngân hang thông báo. 

5. Mi thông báo, yêu cu cüa Khách hàng/Chü the phài dugc gUi ti Ben Ngân hang theo môt 
trong các phuong thtrc sau dày: Bang van bàn, qua so din thoi (+8424) 39 288 880 / 1900 545 
41 5/so din thoi khác do VPBank thông báo tüng thai k' hoc diem giao dch gan nhAt cüa 
Be Ngàn hang. Thy trng giao djch ma Khách hang/Chu the yêu câu, sau khi nhn duc thông 
báo cüa Khách hàng/Chü the qua các phung thüc trên, Ben Ngân hang có the yeu câu Khách 
hãng/Chü the hoân thin các thu tiic lien quan trên ca s phi h?p  vâi quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 18. ThOa thun v cung cAp thông tin tin ding 

Can cur quy djnh pháp lu.t v hot dng cung ing djch viu thông tin tin dung và các quy djnh pháp 
lust có lien quan, Ben Ngân hang và Khách hang cüng thông nhât thOa thun ye viêc cung cAp 
thông tin tin ding cho cong ty thông tin tin diing theo ghi nhn tai  Giây De nghj kiêm Hp Dng 
nhu sau: 

1. Khách hang dng cho Ben Ngàn hang cung cAp thông tin tin diing cüa Khách hang tai  Ben 
Ngan hang cho bat k' cong ty, tO chuc nào ho?t dng trong linh vijc thông tin tin dung ("COng 
ty thông tin tin diing") ma Ben Ngàn hang là tO chuc tham gia. 
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2. Tai  thai dim k kt Giy D nghj kiêm Hçip dng, Ben Ngân hang dä thông báo vâi Khách 
hang thông tin ye Cong ty thông tin tin ding ma Ben Ngân hang tham gia nhu sau: Cong ty C 
phân Thông tin tin diing Vit Nam (PCB), Giây chirng nhn däng k doanh nghip: so 

0102547296, dàng k lan dâu: ngày 27/11/2007. Trumg hcip Ben Ngân hang là to chiirc tham 
gia cüa bat kST Cong ty thông tin tin diing nào khác, Ben Ngân hang së thông báo cho Khách 
hang trong thai han  tôi da 10 ngay lam vic kê tir ngày Ben Ngân hang cam kêt cung cap thông 
tin tin dung cho Cong ty thông tin tin diing dO hoc trong mt thai han  khác theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

3. Ni dung thông tin tin dung Ben Ngan hang duçc cung ctp bao gm các thông tin la dt lieu, so 

lieu, dU kiên lien quan cüa Khách hang tii Ben Ngân hang bao gôm nhu'ng khOng giai han 
thông tin djnh danh, ljch sir cap tin diing, ljch si'r trà nç, bão dam thirc hin nghia vii,... và các 
thông tin khác duçic cung cap/thu thp theo quy djnh cüa pháp lutt. Vic cung cap thông tin tin 
dung sê duic Ben Ngân hang thuc hiên phü hcp vOi quy djnh cUa Chinh phU ye hot dng cung 
irng dich vu thông tin tin diing và các quy djnh pháp lut khác lien quan. 

4. Trung hçp Cong ty thông tin tin ding ma Ben Ngân hang tham gia bj thu hi Giy chirng 
nhân, Ben Ngan hang së ngi'mg cung cap thông tin tin ding cüa Khách hang cho Cong ty thông 
tin tin diing do va Khách hang dOng ' rang thông tin tin dimg cUa Khách hang sê ducic xU l 
theo quy dinh cüa Chinh phü ye hoat dng cung irng djch vii thông tin tin diing. Ben Ngan hang 
së thông báo vâi Khách hang ye vic xir l thông tin tin diing cüa Khách hang trong thai han  tôi 
da 10 ngày lam vic, k tr ngày Ben Ngân hang nh.n dugc thông báo cüa Cong ty thông tin tIn 
ding ye phucmg an xi1 1 thông tin tin ding. 

5. D tránh hiu nhm, Các Ben du hiu và thng nht rng hoat  dng cung cp thông tin tin ding 
cho Ngân hang nhà nuàc hoc co' quan nba nuâc có thâm quyên khác vn duçc thirc hin theo 
dung quy djnh cüa pháp lut và quy djnh cüa Ben Ngân hang. 

Diu 19. Tuãn thu FATCA 

Khách hang xác nhân rang: Khãch hang duc VPBank thông báo v bàn Diu khoàn va Diu kin 
ye tuân thu FATCA dành cho Khách hang to chüc trén website cüa VPBank (www.vpbank.com.vn) 
("Diêu khoàn va Diêu kin FATCA"). Khách hang dA dcc, hiêu rO và cam kt tuân thu day dü các 
ni dung trong bàn Diu khoãn va Dieu kin FATCA nay. Dông thai, Khách hang dông ' rang 
VPBank cO quyên thay dôi các ni dung cUa bàn Diêu khoân va Diêu kin FATCA trong tmg thai 
kS' ma không can báo truOc hoc nh.n duçic sir  dông cña Khách hang. 

Diu 20. LuIt diu chinh, giãi quyt tranh chip 

1. Hçp Dtng dugc giai thich và diu chinh bai lut pháp hin hành ciia nrnrc Cong hOa Xà hi 
Chü nghia Vit Nam và các quy djnh cüa TCTQT. 

2. Các tranh chip phát sinh tü hoc lien quan dn Hgp Dng së dugc các ben ban bac  xr l tren 
tinh than h'p tác, binh däng va ton tr9ng 1n nhau.Trung hp các ben khOng tir  thOa thu.n 
du'gc hoc khOng muon thOa thun vOi nhau, mt trong các ben cO quyên khai kin ra Tôa an 
nhàn dan có thâm quyen d giãi quyet theo quy djnh cüa pháp lut. Các Ben thông nhat rang, 
dia chi cüa các ben nhu nêu tai ,Giây dé nghj kiem H'p dông là dja chi duc sr dung de TOa an 
xác djnh thâm quyen giãi quyêt tranh chap theo quy djnh cüa pháp lu.t. Truông hgp Khách 
hang thay dOi da chi ma không thông báo cho Ben Ngân hang bang van bàn, thi duc hieu la 
Khách hang cO tinh giau dja chi, trôn tránh nghTa v11 va Ben Ngân hang có quyen yêu cau Tôa 
an thu l' giãi quyet vii an theo thu tile  chung. Khách hang chap nhn vic Tôa an xét xr yang 
mt Khách hang, k cã trung hp không lay duc lai khai cüa Khách hang. 

Diu 21. Biu khoãn thi hành 

1. Ban Diu kiên giao djch chung nay duc 1p bAng Ting Vit. NhQ'ng ni dung nào chua du'c 
quy dinh trong Bàn Dieu kin giao djch chung nay së thc hin theo các quy djnh san phàm, 
djch vv cUa Ben Ngan hang ya các quy djnh cüa pháp lut cO lien quan. (Các) Giày d ngh phát 
hanh the phi va Giy dà nghj thay dOi Han  mi'rc tin dung The sau phe duyt (neu cO) là mt 
phân không tách rai cüa Hçip Dông. 
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2. Nu bt k' diu khoãn hay di&u kin nào hay btt kS'  phtn nào hoc khoãn mic nâo cüa Hcip 
Dng bj tuyên b là không có hiu hrc hay không the ciiông chê thi hành bi ca quan nhà nuàc 
có thârn quyên, thi nh[mg diêu khoán hay diêu kin do së không lam vô hiu các diêu khoãn và 
diêu kin, các phân hoac các khoãn miic khác cüa I-lcTp Dông. 

3. Nêu có sir khác bit giUa cac diu khoán ti Bàn Diu kin giao djch chung nay và ni dung ti 
Chap thun VPBank thi Chap thun cüa VPBank duçc u'u tiên áp diing. 

4. Bang vic k vào GMy d nghj kiêrn Hçip dng, Khách hang xác nhn dà duçc Ben Ngân hang 
cung cap day dü các thông tin ye phuang pháp tInh lãi, nthc lâi suât áp dung, nguyen täc và các 
yCu to xác djnh lài suât diêu chinh (tnrO'ng hcp áp dçing lâi suât diêu chinh) theo quy djnh cüa 
Pháp lut trurc khi k, xác nhn dông ' vi Giây dê nghj kiêm Hçp dông. 

5. Các diu khoãn và di&i kin cüa Bàn Diu kin giao djch chung nay se duc áp dung cho Mt cã 
cac khoàn dix n the tin ding cüa tat cã các Khách hang phát sinh kê tü ngày Bàn Diu kin 
giao djch chung nay duçic áp diving (ducxc hiêu bao gôm Ca CáC Khách hang dà duqc Ben Ngân 
hang phát hành The tin diing triiOc do). 

NGUYEN DU'C VINIT 
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