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(Ap ding kê tfr ngày A1 i/AJs../)
Diu kin giao djch chung nay bao gm các diu khoãn n djnh do VPBank cong b trong tirng thai kS' dé
áp dung cho tht ca cac Khách hang cá nhân dixc cp tin di,ing ti VPBank, bao gôm các câu phân nhu sau:
1.

Phn A — Các Diu Khoãn Va Diu Kiin Chung: Ap di,ing di vOi Khách hang cá nhãn d'sc cap
tin dung tai VPBank theo tirng loai hInh cp tin ding duc quy djnh trong Diu kin giao djch chung
nay.

2.

Phn B — Ban Diu Kin Giao Dlch Chung V Vay Tfrng Ln Vã/Hoc Vay Hn Mfrc: Ap ding
di vâi Khách hang cá nhân vay tirng lAn hoc vay hn mtrc, bao gm cã trung hçp vay tirng lAn
vWhoc vay hn mi.Trc có tài san bào dam va không tãi san bâo dam (bao gdm cá vay qua kênh online).

3.

Phân C — Ban Diu Kiin Giao Dich Chung V Vay Hn Mfrc Thu Chi: Ap diing di voi Khách
hang cá nhân vay han mrc thAu chi, bao gm Ca truOng hçp vay hn mirc thAu chi có tài san bão dam
va không tài san bão dam (bao gm cá vay qua kênh online).

4.

PhAn D — Ban Diu Kin Giao Dich Chung V Cp Hn Mfrc TIn Diing The, Phát Hành Va Sfr
Dung The TIn Ding: ap ding di vài Khách hang cá nhân di.r9c cAp hn mi.rc tin dung the, phát hành
va sir ding the tin dmg tti VPBank (bao gdrn Ca vic m& the tin ding qua kênh online).

5.

Phân E — Ban Diu Kiin Giao D1ch Chung V Cung Cap Va Sfr Dijng Djch Vi S Hóa Va Sfr
Dung The TIn Dung Do VPBank Phát Hành Qua Ing Ding Thanh Toán Di Dng: Ap dung di
vài Khách hang cá nhân dang k s hoá va thanh toán the tin diing qua IIJ'ng ding thanh toán di dng.

Sau dày. (i) Các loai hlnh cá'p tin dung du'çrc d c2p tir Phdn B dé'n Phn E nêu trên dzrçc g9i chung là
"D!ch vy tIn dyng" và cii) Phn B, Fhn C, Phdn D, Phn E dirçic gi riêng là "Phin Diu Khodn Va
Diu Kiin Rieng ".
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PHAN A — CAC DIEU IUIOAN VA BIEU KIN CHUNG
(Thuóc £ku kiên giao dich chung v cá'p tin dyng dành cho Khách hang cá nhOn tqi VPBank,)
Diu 1. Giãi thich tir ngfr, Nguyen Tc Ap Dung Diu Kiin Giao Djch Chung
1.

Giãi ThIch Tir Ngu':
a.

"VPBankJNH!Ngân hang": Là Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vuqng. VPBank diiçc hiu
bao gm bt kSi: Hi sâ chInh, Chi nhánh, Phong Giao djch cUa Ngan hang TMCP Viét Nam Thjnh
Vrcng va các kênh ban hang khác cüa cüa Ngan hang TMCP Vit Nam Thjnh Vi.xçmg.

b.

"Tài San Cam C/TSCC/Khoãn Tin Gfri/TSBD/ Tài san bão aam": Là tài san thuc s hu,
sl:r ding cüa KH, Ben thir ba (neu tài san thuóc sá hiru, s& dyng cta Ben tht' ba) duçc mô tà chi
tiét t?i Van kin tin ding vàIhoc các Hçp dèng bào dam.

C.

"Diu kiin giao djch chung": Là Diu kin giao djch chung v cp tin ding dành cho khách hang
cá nhân tai VPBank ap ding k tr ngàyj /U/Diu kin giao djch chung dlr?c VPBank thông
báo cong khai theo quy djnh cüa pháp luat.

d.

"Ben cm c&'Bên bão dam": Là chü s6 htu TSCC/TSBD nhu có thông tin chi tit nêu quy ctjnh
tai Van kin tin diing, Hçp dng bão dam. Ben cm c&'Bên bão dam là chinh Ben vay trong trumg
hçip Ben vay si:r dung chinh tài san cüa mInh d cm c va Ben cm c/Bên bào dam là ben thir ba
trong trtrimg hçp Ben thir ba nay sl.:r diing tài san cüa mInh d bâo dam cho nghia vi1 cüa Ben vay.

e.

"Dich vi tin ding": Là các djch vii tin diing do VPBank cung cp cho Khách hang cá nhân thrçc
quy djnh tii Diu Kin Giao Dich Chung nay, bao gm nhung khOng gii han Djch vii vay tirng
lAn, vay han mirc, vay han mcrc thu chi; cAp han mi.irc tin diing the; m và scr dung The tin diing
cüa VPBank, bao gm Ca khoàn vay/Thê tin dicing có tài san bão dam va khoàn vay/Thé tin dvng
không có tài san bào dam và bao gm câ djch vi tin diing qua kênh online.

f.

"Khách hang/KH": Là Khách hang cá nhân thrçic VPBank cAp tin ding và thrçc ghi nhân tai Van
kin tin diing.

g.

"Van kiin tin diing": Là bAt kS' van bàn, chcrng tir nào dugc giao k& giUa VPBank va Khách hang
(bao grim cá chiing tfr dtrçrc giao kAt theo phu'crng thrc din tà') ghi nhn v vic cung cAp va si.r
diing mt hoc mt s Dlch vi tin dung cii thE, duçc hiEu bao gèm ca các phii hic dinh kern cüa
cac van bàn, chtrng ttr nay. Thông tin yE Van kin tin dvng di.rcrc dE cp tai tirng PhAn DiEu Khoàn
và DiEu Kin Riêng cüa Djch vit tin diing do.

h.

"Hqp dng bão dam": Là Hçrp dng du?c k gita Ben cAm cE/Ben bão dam vi VPBank dE thE
chAp/cAm cE tài sànIk qu/dc cc nhm dam bào cho nghia vii cUa Ben vay tai VPBank.
"OTP": là mt khAu truy cp duçic str ding mt IAn cho mEl giao djch ngân hang din tt:r phát
sinh.

j.

"Kênh VPBank NEOIVPBank NEO" (tru'ác dày là kénh VPBank Online): Là mt trong cac
kênh cung (mg djch vi,i ngân hang trên Internet cüa VPBank, dirge VPBank cung cAp cho KH
thông qua các phiên ban: website cOa VPBank, giao dien website/frng ding cüa VPBank duac cài
dt tren thiEt bj din tü hoc các phiên bàn khác theo chinh sãch cüa VPBank timng thi k5'. KH
sau khi dang nhp vào VPBank NEO bang Ten Dang Nh.p, Mt KhAu sê khi tao, thirc hin các
thñ t11c vay yEn và k' kEt Hp DEng lien quan dEn Djch vii tin diing ci thE vi VPBank b&ng
phixang thüc din t(m phü hgp vôi thOa thun tai Hop DEng lien quan dEn Djch vii tin dung c' thE
và Hop DEng DV NHDT.

k.

"Djch vu Ngân hang din tü'/D1ch vu NIIDTfD1ch vii": Là tAt cá các djch v11 hin tai hay trong
tucmng lai dirge VPBank cung cAp thông qua h thEng ngân hang din tü, qua do KH cO thE thi.rc
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hiên các giao djch, sir d%lng các san phAm, djch v'i ngân hang ma không cn phâi trc tip tâi trii
s Ngan hang. D(ch vu NHDT bao gm nhung không gió'i han các Djch vii ngân hang trén internet
nhu VPBank Online,...; Djch vu ngân hang qua din thoi nhu Phone Banking; Djch vi SMS
Banking và các Djch vii NHDT khác do VPBank triên khai tirng thai
"Hqp Bong Dlch Vij Ngân Hang Din TiWHqp Dng DV NHDT": La thóa thun giüa VPBank
va KH v vic cung ing vá sir dung djch vii ngân hang din tir cUa VPBank. Thôa Thun DV
NHDT duçc tao lap bao gm giy, don, phiu, d lieu däng k' sü diing djch vii ngân hang din ti
cüa 1(1-I va Diu kién giao djch chung ye cung cap và scr ding djch vii phi tin diing áp diing dôi
vâi khách hang cá nhân tai VPBank cüa NH và các Van bàn scra dôi, bô sung, thay the dirge
VPBank niêm yt cong khai theo quy djnh cUa pháp 1ut.
m. "FATCA" (Foreign Account Tax Compliance Act): Là dao lut v Tuân thu thu di vth ehü
tài khoãn a nuáe ngoài cüa Hoa KS'.
n. "Ngày lam vic": Là các ngày ti'r thir 2 dn thir 6 không bao gm tht'r 7, chü nht và các ngày nghi
!, T& theo quy djnh cüa VPBank và quy djnh cüa pháp 1ut trong tImg thii k5'.
o.

"Gi?i lam vic": là thai gian lam vie trong các ngày lam vic (không bao gm thri gian giao djch
ngoài gii) theo quy djnh cüa VPBank.

Các thut ngü vit hoa khae khong dugc giãi thIch trong PhAn A nay së duge hiu và giài thIch theo
các n51 dung tirong i'rng trong các Phn Diu Khoán và Diu Kin Riêng tucrng 11ng vài timg Djch vi
tin diing ci th& Van kin tin diing, Hçrp dng bâo dam.
2.

Nguyen Tàc Ap Dung DiOu kin giao dlch chung:
a.

Vri mi Djch vii tin diing cii th& Khách hang dang k và scr ding theo Van kin tin diving.

b.

Bang vic k, xác nhn vào Van kiin tin ding (bao gm cà chzng tir din tr, Khách hang và
VPBank ch.p nhn va cam kt:
i. Khách hang së tuân thu dung các diu khoán, diu kin nêu t?i PhAn A - Các Diu Khoãn Diu
Kin Chung và tirng Phân Diêu Khoãn và Diêu Kin Riéng tucing irng vOi tImg Djch vii tin
diing ma Kháeh hang scr diving tai VPBank theo Van kin tin diing. Khi do, PhAn A - Các Diêu
Khoãn Diêu Kiên Chung và tirng Phân Dieu Khoàn và Diêu Kin Riêng tlrang i'rng vri tirng
Djch vii tin ding nay së là phi lic gãn lien, không tách rOi cUa Van kin tin difling.
ii. Khách hang dâ duc VPBank cung cp dy dU các thông tin v phuGng pháp tinh lãi, mirc läi
suât áp ding, nguyen tãc và các yêu to dê xác djnh lãi suât diêu chinh (trung hqp VPBank có
áp dung lãi suât diêu chinh) theo quy djnh cüa pháp luat truâc khi k, xác nhn dông vâi VAn
kin tin diing.
iii. Khách hang xác nhn dA nhn, d9c, dirge ti.r van, giài thIch dy dü, hiu rO, chap nhn và cam
kêt tuân thU cAc diêu khoàn trong Diêu kin giao djch chung nay.
iv. TrtxOiig hop KhAch hang dang k2 và dirge VPBank chip thuan cung cp san pham, djch vii
khác (cho vay, phát hãnh The tin diing,...) qua h thông ngân hang din ti, Khách hang dông
và cam kêt chju sir rang buOc va tuan thU day dU các diéu khoán và diêu kin quy djnh tai
cac chi.'rng tir diên tir bao gôm nhirng không giai han don dang ks', hop dOng, thôa thun, diëu
kiên và diêu khoanldieu kin giao djch chung hay bat k5' ehrng tfr, thông dip d 1iu nào khác
dirge k ket bang phirong thüc din tCr.
v. Khách hang dng vi vic dirge dánh giá xp hang tin diing thông qua nhing phân tIch tir eáe
nguOn dü lieu cong ngh thông tin, vin thông tai ben thCr ba, do ben thU ba hoc ben bat k5' eung
cAp eho VPBank d VPBank can cir và quyêt djnh eho vay cUng nhu xây drngIphát triën cáe san
phâm, djeh vii cUa VPBank.
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vi. Trtthng hçip Khách hang dtrçic phé duyt vay theo hn müc thu chi trén tài khoãn thanh toán
và KH có tài khoán nhn Iwing tai VPBank, Khách hang dong rang Khách hang phài báo
dam së có them tôi thiêu 01 giao djchnhn hang qua tài khoãn nhn hxang ma tai VPBank
trong vông 45 ngày kê ffr ngày Hp dông cho vay có hiu !irc. Trtthng hp vi pham cam kêt
nay, Khách hang dông rang ngoài cac truO'ng hçp quy djnh tai các diêu khoãn trong Diu
kiin giao djch chung nay, VPBank &rqc quyên châm düt cho vay, thu hi n truac han dôi
vói khoãn vay. Thai diem châm dt cho vay, thu hôi n' truac han do VPBank quyêt djnh.
vii. Dng cho VPBank có quyn chi giái chAp (cac) tài san cüa Khách hang dang bào dam cho
viêc thirc hiên nghia vu khác cüa Khách hang hoc cia vg/chong Khách hang hoc các nghia vii
ma Khách hang chi la mt trong các Ben vay tai VPBank sau khi dã thirc tê thirc hin xong tat
Ca CC nghia vii phát sinh theo các Van kin tin diing dã k vai VPBank bao gôm cã khoãn vay
phát sinh tir Van kin tin ding không có báo dam bang tài san; và cac khoãn tiên thu dirge tir
vic xCr l (các) tài san bão dam nêu trén cüng dirgc sCr diing dê thanh toán các khoãn ng dirge
nêu tai Muc nay vâi VPBank.
c.

Trirôrig hgp bAt k' ni dung nào trong Diu kin giao djch chung nay khac vâi ni dung trong Van
kin tin ding thI ni dung trong Van kin tin ding dirge iru tiên áp dung.

Diu 2. Phtro'ng Pháp TInh LAi Trong Truô'ng Hqp Cho Vay
Phircrng pháp tInh lãi di vai tin lai cho vay trong han, tin lãi qua han di vâi dir ng gc, tin lãi di vâi
lãi ehâm trã:
1. Thai han tinh lãi và thai diAm xac djnh s dir dA tInh lãi: Thai han tInh lãi dirge xác djnh tir ngày VPBank
giãi ngân vn vay dn ht ngày lin k tnróc ngay KH thirc th thanh toán hAt toàn b dir ng cho VPBank.
Thai diAm xáe djnh sA dir dA tinh lãi là cuAi mi ngay trong thai han tinh läi.
2. Cong thirc tinh tin lãi:
TiAn lai dirge tinh trên ca sa mt nàm là 365 ngày. SA tin lãi KH phai trã mi k' dirge tInh theo cong
thirc bang (=) (SA dir thrc tA nhân (x) SA ngày duy trI s dir thirc tA nhân (x) Läi suAt tInh lãi) chia (1)
365, trong do:
a) S dir thre tA: Là sA dir cuAi ngày tinh lãi cña sA dir ng gAc trong han, sA dir ng gc qua han, sA dir
Mi chm trã th%rc tA ma KH eOn phài trâ cho VPBank dirge sü diing dA tinh lãi theo thOa thun tai
Van kién tin dung, DiAu Kiên Giao Djch Chung và quy djnh cUa pháp lut.
b) S ngày duy trI s dir thrc tA: Là sA ngày ma s dir thc tA euAi mi ngày không thay dAi.
c) Lãi suAt tInh lãi: Là mire lãi suAt cho vay trong han, Mi suAt ca cAu lai thai han trà ng, Mi suAt qua
han dAi vOi dir n gAc, Mi suAt châm trà áp diing vai tiAn Mi chm trá nhir dirge Các Ben thOa thuan
tai Van kin tin diing, DiAu Kin Giao Djch Chung và các van bàn lien quan. Lãi suAt tfnh lãi dircic
tInh theo t' 1 % theo näm vai mt nàm là 365 ngày.
Diu 3. Bin Pháp Bão Dam Tin Vay
1. Tririmg hcrp VPBank cAp tin diing không cO bào dam bang tài san:
a)

VPBank dng cho KH vay vén trén cci sO khâ nang tài chInh và uy tin eá nhân cüa KH, không
áp dung bin pháp báo dam tin vay.

b) KH dAng rang trong su& thai han vay van, nAu xây ra bAt cü sir kin nào ma theo nhn djnh dan
phi.rong cüa VPBank là eO ânh hirOng hoc CO khã näng ánh hirOng dAn khã näng trá ng cOa KH
hoàe khiAn KH không dO diu kin dA dirge vay khong có bâo dam theo quy djnh cOa VPBank, thI
trong vOng 15 ngày kA tir ngày VPBank yêu cAu, KH phài dira tài san thuOc sO hitu eOa mInh hoe
eOa Ben thir ba vào thA chAp, cAm e hoc k' qu5 eho VPBank. Tài san dira vao cAm c& thA chAp
va/hoac k qu5 phài có giá trj (theo djnh giá cOa VPBank) dO dA báo dam cho toàn b nghia v trâ
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ni gc, läi và cac chi phi phát sinh khác cüa KH di vo'i VPBank và phãi duçic VPBank chap thuan.
KH phãi chju toàn b cac chi phi lien quan den vic hoàn thin thu tilc bão dam tiên vay (cong
chi.'rng, däng k giao djch bào dam v.v...) theo quy djnh cüa pháp 1u.t và quy djnh cüa VPBank.
Nu KH không thirc hin hoc th%rc hin không dy du nghia vii b sung tài san báo dam vài'hoc
thu xp blén pháp báo dam khác theo dUng quy djnh nay trong thôi hn nêu trén, thI VPBank có
quyn thu hi nç tnràc han.
c) Khong phii thuc vão quy dinh tai Diu nay, tnräng hçrp KR có bAt k' tài san bão dam nao tai
VPBank, VPBank du?c quyn chi giãi tóa tài san bão dam nay cho KH khi KH dã hoàn tat mi
nghia vii vái VPBank, bao gm cà nghTa vii thanh toán nçi vay theo Van kiin tin dicing và Diêu Kin
Giao Djch Chung nay.
2. TruOng hp VPBank cAp tin dung có bào dam 100% bang Tin giri tit kiem/Tin gtri có k' hn bang
phuong tin din tr cUa chinh KR tti VPBank:
a) D báo dam cho vic thuc hin các nghTa vii cUa KH theo Van kin tin diing và Diu Kin Giao
Dich Chung nay, Các Ben thng nhAt ap diing bin pháp bào dam là cm c tài san theo quy djnh
ti VAn kién tin diing và các bin pháp báo dAm khác theo thóa thun gicta Các Ben.
b) KH xac nhn dng ring tnrông hçp (cAc) Khoàn Tin Gui không tir dng kéo dài thai hn giri
tin (bao gm cã gc, lài) thi he thng cUa VPBank s tu dng chuyn (các) Khoãn Tin Gtri nay
thành tir dng kdo dài thai hn gui tin.
c)

KH có nghia vi giao GiAy tà v Tài San Cm C cho VPBank nhu quy djnh ti VAn kin tin diing.
Sau khi KH cia thirc hin xong Nghia Vii Duçc Báo Dam, VPBank së thirc hin chAm dirt cAm c
dôi vi Tài San CAm C6 và trA li toàn bô GiAy ti v Tài San CAm C ciA nhn cho KR. Nu KH
gôm nhiêu nguai, VPBank dtxçic quyn trA li GiAy t v Tài San CAm C cho bAt kST nguai nào
trong s nhttng ngirai thuc KR.

d) Ngoai các truang hop nhu quy djnh ti VAn kiin tin diing, VPBank có quyn xi:r l Tài San CAm
Co cie thu hôi nq ma không cAn cO Uy quyn, thOa thun, chAp thuân nào tt'r KH trong các tru&ng
hccp sau:
i. KH vi pham bAt kS' cam kt, nghia v nao quy djnh ti cAc VAn Kien Tin Dicing và các vAn bàn
lien quan k kt vOi VPBank;
ii. BAt k' ngu'ai nào thutc KH cht hoc bj tôa an tuyên b chat, mAt tIch, mAt nAng lirc hành vi
dan su, bi kho khAn trong nhân thüc và lam chU hânh vi, ly hôn, bô trn, bj khâi t& chuyn nai
cii trU ma không thông báo cho VPBank ho.c lien quan tâi các tranh chAp, khiu kin có lien
quan tó'i Tài San CAm C6;
iii. Các tnuO'ng hop khác ma VPBank xét thAy cAn thit d bào dam thu hi nç vay. Trong các tnuang
hçip nay, VPBank së thông báo bAng vAn bàn cho KH bitt I do truâc khi xcr l Tài San CAm
C&
e)

Phucmg thirc xu l Tài San CAm C: Ngoài các phi.rcmg thrc nhii quy djnh tai VAn kin tin diing,
VPBank có quyen xü l Tài San CAm C theo met, mQt s cAc phirong thCrc sau:
i. Ban, chuyn, chuyn giao quyn sâ htu Tài San CAm C cho ben thir ba và dung s tin thu
duoc d thu hi na;
ii. VPBank nhn chInh Tài San CAm C d thay th cho nghia vI trã nç cUa KR (nhn gán nq).

f)

VPBank sê thông báo v viéc xCr l Tài San CAm C cho KR. Vic xCr l' Tài San CAm C s dirçrc
VPBank thirc hién ngay sau khi thông báo. Vic thông bAo duac VPBank thirc hién qua mQt hoc
môt s phirong thCrc bao g*m nhirng không giói hn vic gui thông báo trrc tip bAng vAn bàn cho
KR, gui thông qua Uy quyn, djch vii buu chinh, gui qua các phiwng tin din tu dir6i hInh thuc
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thông dip dü lieu nhu cuc goi then thoi, gcri thu din tcr, giri tin nhn SMS, fax, các rng diing
nhn tin (zalo, messenger, viber...), các phwmg thüc khác do VPBank trin khai trng thôi
Vic
xCr 1 Tài San Cm C thrçic VPBank thuc hin ttr ngày xcr 1 theo thông báo cüa VPBank cho ti
khi VPBank xfr 1 xong toàn b Tài San Cm C.
g) VPBank se có toàn quyn xi 1 Tài San Cm C theo dung phuong thirc dã thóa thun tai Diu
nay ma không cn cO Uy quyn cüa KH hay bt kS' thôa thun, chAp thun nào khác tir KH. VPBank
duçc quyên k k& tAt cà các Van kién tin diing, giAy t, vAn bAn, thirc hin tAt cA cac thñ tue và tir
quyt tAt ca các vAn dA lien quan cho dn khi hoàn thành vic xir I2 Tài SAn CAm C. KH phAi bAo
dAm bàn giao Tài SAn CAm C kern theo dAy dü GiAy ti v Tài SAn CAm C (nu KH vàlhoäc Ben
thu ba (nu có) vi bAt ki l do gI dang quAn l Tài San CAm C vWhoc GiAy t v TAi SAn CAm
Cs). KH cam k& së phi hçip và hoàn tAt moi thu tiic theo quy djnh cüa phAp !ut d VPBank có
the xir !2 Tài SAn CAm C vA không có bAt k' khiu nai, khiu kin, tranh chAp hoc thirrc hin bAt
k' hAnh vi nào khác gay cAn tth, chng di VPBank. Nu KH không thirc hién và/hoc th1rc hin
không dAy dU cam kt tai Khoàn nay dAn dn vic VPBank khOng th xir l duc Tài SAn CAm c
thI KH phAi bi thuYng cho VPBank toàn b các thit hai xAy ra. Dng thôi, VPBank vàlhoäc Ben
thir ba do VPBank üy quyn có quyAn thirc hin tip nhân, gitt, chim giU Tài SAn CAm C vài'hoac
GiAy t v Tài SAn CAm C d xir l' theo quy djnh cña VAn kin tin diing vA quy djnh cüa pháp
!ut.
h) CAc Ben dng rang, khi VPBank thirc hin bü trir nghia vi,i, xü l TSCC là Tin g1ri tit kim/Tin
gcri có kS' han cüa chInh KH tai VPBank theo quy dinh tai Diu nay, bàn gc GiAy tO v TSCC së
duac VPBank quAn l theo quy djnh v rAtlthanh toán tin gui tit kim/Chü'ng chi tin gcri/tin
giri có kS' han, không thirc hién trA lai cho Ben cAm c. S tin cOn thira sau khi VPBank thirc hin
viêc bü trir, xCr 19 TSCC (nu co) së thrçic VPBank chuyn vào tAi khoAn thanh toán bAt kS' cüa Ben
cAm c m tai VPBank. TruOng hcip Ben cAm c không có tài khoAn thanh toán, khoAn tin nay së
duqc VPBank quAn 19 và không duçc hi.ràng lAi cho dn khi Ben cAm c dn nhn hoc xir 19 theo
quy dlnh cüa phAp 1ut tirng thai kS'.
i)

Tnthng hçp s tin thu duçc tir vic xir 19 Tài SAn CAm C không dU d thanh toán cho toàn b
Nghia Vi Duc BAo DAm, KH phAi tip tiic dung tAt cA cAc tài sAn khác d thanh toán phAn cOn
thiu cho VPBank. ToAn b du na gc chua duc thanh toAn së bj chuyn quA han và Ap dung müc
!Ai suAt qua han theo quy djnh tai VAn kin tin diing. Thin dim chuyn quA han theo quy djnh cüa
VPBank. PhAn ncr lAi chua duc thanh toAn (nu co) së bj ap ding lAi suAt chm trA theo quy djnh
tai VAn kin tin diing.

j)

Truimg hçp Nghia Vii Duçrc BAo Dam duge bAo dam bAng nhiu tài sAn cüa mt hoc nhiu chU
tAi sAn khác nhau (trong do cO TAi SAn CAm Cs), KH dng 9 rAng VPBank có các quyAn nhu sau:
i. Khi KH con bAt k9 nghia vii nAo di vái VPBank, VPBank cO quyn gia lai tAt cA cAc tAi sAn
nAy lam tAi sAn bAo dArn, hoc giAi tOa môt, mt s tAi sAn trong s do tuong irng vi phAn nghia
vii dã giAm di. Vic giAi tôa tAi sAn nào truâc, tAi san nAo sau là do VPBank toàn quyn quy&
dinh;
ii. Khi xu 19 tài sAn dA thu hi no VPBank có quyAn li,ra ch9n Tài SAn CAm C theo VAn kin tin
drng hoc bAt kS' tAi sAn nào dA xir 19, không nhAt thit phAi xir 19 tAt cA các tài sAn

k) Truing h9p KH vAJhoc Ben cAm c cOn có bAt k' nghia yin tài chinh nào vri VPBank, VPBank
dugc quyn tir chi chAm dt cAm c di vâi TAi SAn CAm C cho dn khi KH và Ben cAm c hoàn
tAt toAn bc các nghia vinitài chInh vâi VPBank. Quyn tir chi chAm dtrt cAm c di vOi Tài SAn
CAm Co nAy cüa VPBank dugc bAo dAm trong rni truing hcip và không phi thuc vAo vic nghia
vi tAi chInh nêu trên cO hay không thuc NghTa Vil Dugc BAo DAm và NghTa Vini Diigc BAo DAm
da hay chua dugc KH vA!hoc Ben cAm c6 hoAn thAnh vâi VPBank. Truing hcrp VPBank xir 19
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Tài San Cm C d thu hi nçl, tin thu dirge tir vic xü 1 Tài San CAm C së dirge VPBank sü
diing d thu hi toàn bO các nghia vii cüa KH (bao gm Nghia Vii Dirge Bão Dam và eác nghia vi
tài ehInh kháe theo quy djnh ti Khoán nay).
1)

Quyn Va Nghia Viii Cüa Ben CAm Co
i. Quyn cüa Ben eArn e:
Dirge nhn 1i TSCC va GiAy t v TSCC sau khi Ben vay dã th%re hin xong toàn bO nghia
vu vâi VPBank theo dung thôa thun tai Van kin tin diving, Diu Kin Giao Djch Chung
nay.
Duçrc yêu eAu VPBank giãi tOa tài san bão dam sau khi Ben vay hoàn thành tat eã eáe nghTa
vu vi VPBank.
ii. Nghia vii cUa Ben cAm e:
-

Cung cAp dAy dü, chInh xác thông tin, tài lieu lien quan dn TSCC theo Van kin tin ding,
Diu Kin Giao Djeh Chung nay.
Giao GiAy ti v TSCC cho VPBank theo dung thôa thun.
Thông báo cho VPBank v quyn cüa ngiri thir ba di vOi TSCC, nêu eó; trir&ng hçp
không thông báo thI VPBank có quyn hüy Van kin tin d1ng và yêu eAu bi thu&ng thit
hti hoie duy trI Van kin tin diing, Diu Kin Giao Djch Chung nay và chAp nhn quyn
eüa nguri thir ba d& vâi TSCC tüy theo quyt djnh eüa VPBank.

iii. Ben eArn e có cac quyn vá nghia vii kháe theo thóa thun ti Van kin tin diing, Diu Kin
Giao Djch Chung nay, eáe van ban khác k k& vói VPBank và theo quy djnh cüa pháp 1ut.
3. Trirrng hop VPBank cAp tin diving có bào dam bang tài san khác dirge VPBank chAp thuan trong tirng
thai ks':
a) D báo dam eho vic thirc hiên cac nghia v1i cüa KH theo Van kin tin dung, Cáe Ben thng nhAt
ap ding cac bin pháp báo dam theo quy djnh tai Van kin tin diing, Hgp dng bâo dam.
b) Trirong hop KH cOn có bAt kS' nghia vii tài chInh nào vi VPBank, VPBank dirge quyn ti.'r ehi
ehâm dirt earn e6 d& vth Tài San Bão Dam eho dn khi KH hoàn tAt toàn b cáe nghia vii tài chInh
vri VPBank. Quyen tr chôi châm dCrt bao dam di vci Tài San Bao Dam nay eüa VPBank dirge
bão darn trong mi tru&ng hop và không ph%1 thue vào vice nghia vii tài chInh nêu trén có hay
không thuOc Nghia Vii Dirge Báo Darn va Nghia Vii Dirge Bão Dam dâ hay ehira dirge KH hoàn
thânh v6i VPBank. TrirOng hqp VPBank th l Tài San Báo Dam d thu hi ng, tin thu dirge tir
viée xü ! Tài San Bao Dam së dirge VPBank si diing d thu hi toàn b các nghia vii cüa KH
(bao gôm Nghta Vy Dirçxc Báo Dam và cac ngh7a vy tài chInh khOc theo quy d/nh tçzi Van kin tin
dyng).
e) Trir&ng hop VPBank eó yeu eAu v vic mua bao him eho Tài san bao darn, mua bão him eho
Khoãn vay, ... KM eó nghia v'i phai thire hin vice mua bão him hoc bao dam Ben thir ba lien
quan rnua bão him eho Tài san bao dam, mua bao him eho Khoan vay,... theo dung yêu eAu eüa
VPBank bao gm nhirng không gidi hn eáe yéu cAu v Cong ty báo him, loi báo him, s tin
báo him, giá trj tài san bao himIgiá tn bão him, phm vi va diu kin bao him, dtng thai chuyn
quyn thu hirOng bao him eho VPBank. Trirang hop KH vi phm nghia vii theo quy djnh ti Khoan
nay, VPBank dirge quyn áp diing môt, mt s hoàc dng thai cáe bin pháp sau day:
i. Mua bâo him cho Tài san báo darn, mua bâo him cho Khoán vay,... va trich bAt k' tai khoãn,
tin gCri nao eüa KM m& ti VPBank d thanh toán tin phi báo him, trirOng hop tài khoán eüa
KH không eó hoe không có dü tin d thanh toán tin phi bao him, KM phâi nhn ng vâi bAt

kS' s tin phi bão him nao da duçic VPBank thanh toán theo các diu kin nhn nçi (lãi sut,
thi han) theo thông báo cüa VPBank. Tri.rông hçp VPBank mua bão him thay cho KHIBên
bão dam, thI VPBank dugc h,ra ch9n T chüc bâo him và quyt djnh tht cã các vn d lien
quan khi mua bâo him.
ii. Tang Iâi su.t cho vay di vâi Khoãn vay cüa KH theo quy djnh ti Van kin tin d%Tng.
iii. Pht vi pham di vái KH theo quy djnh cüa Van kin tin ding, Diu Kin Giao Dch Chung
nay.
iv. Di'rng giái ngân, chm dirt cho vay và thu hi nçi trirâc hn di vâi toàn b Khoãn vay theo
VAn kiên tin diing, Diu Kin Giao Djch Chung nay.
Diu 4. Cung Cp Thông Tin, Tài Lieu Trong Qua TrInh Vay V1n
1. KH cam kt cung cp dy dü thông tin, tài 1iu lien quan dn khoàn vay ti thyi dim d nghj cho vay
bao gm nhung không giói hn thông tin v diu kin phAp 1, phucmg an si.'r diing vn, khá nAng tài
chmnh, diu kin v tuân thu pháp !ut và cam k& toàn bO thông tin, tài lieu d cung cp là dy dü, chân
thirc và chfnh xAc. KH chju trách nhiêm truc pháp 1ut trong trung hçp vi phm cam kt quy dinh tai
KhoAn nAy dn dn kt quA thAm djnh và quyt djnh cho vay cüa VPBank bj Anh huong.
2. Bang vic k, xác nhn vAo VAn kin tin ding, KH cam kt cAc thông tin nêu tai VAn kin tin ding là
chinh xác, cp nht và dy dü, dung sir that (bao gm cá thông tin ve Ma s thue5. KH dng d VPBank
xAc thirc cAc thông tin nêu trên tir bt k' ngun thông tin nAo mA VPBank có duqc. Tru'Ong hcrp KH
dang k và duçic VPBank chip thun cung cp sAn phm, djch vii khác (cho vay, phát hành The tin
dyng,...) qua h thng ngAn hang din t, KH dng và cam kt chju sir rang buOc và tuAn thu dy dü
các diu khoAn và diu kin quy djnh ti các ch(rng tir din tCr bao gm nhtrng kliông giâi hn don dAng
k, h9p dng, thóa thun, diu kin và diu khoAnIdiu kin giao djch chung hay bt k' chtrng tir, thông
diép dfr lieu nAo khác duçc k k& bng phuong thi.rc din tCr.
3. Trong qua trInh vay vn, KH có trách nhim cung cp cho VPBank các thông tin, tài lieu quy djnh dri
day d phiic vi,i cho vic kim tra, giAm sat vic scr ding vn vay và trA nq cüa VPBank:
a) Các tài lieu lien quan tâi vic sl:r ding vn vay và chIrng minh KH si:r diing vn vay dung mi,ic dIch
theo yêu cu cüa VPBank;
b) Báo cáo thrc trng tAi chInhltInh hInh thu nhp cfia KH, cüa HO kinh doanh/ Doanh nghip tu nhân
do KH lAm chü, nOi dung, hInh thi.rc và thii gian báo cáo thrc hin theo yêu cu cua VPBank.
c) CAc thông tin, tài 1iu lien quan dn tInh trng cüa tAi sAn bAo dAm;
d) Các thông tin, tAi lieu khác có lien quan theo yêu cu cUa VPBank.
4. KH, Ben cm c6 dông cung cp cho VPBank tht cA các thông tin, tAi lieu theo yeu cu hcp l cüa
VPBank nhm tuân thu cAc quy dinh v Phông chng rira tin, chng tAi tr khung b& cAm v.n, trirng
phat. KH dng rAng VPBank có thA chia sé bAt k' thông tin lien quan dn KH vãlho4c giao dch cüa
KH vâi bAt k' co quan thirc thi pháp lut, co quan quAn l' hoc TOa an trên co s yéu cAu cña các co
quan nay vãIhoc theo quy djnh cua pháp lut.
5. Ngoài các thông tin, tAi 1iu nêu trên, KH có nghia vii thông báo bAng vAn bàn cho VPBank trong vông
05 (nAm) ngAy k tir ngAy xAy ra mOt trong các trung h9p sau:
a) KH thay di HO khAu thung trü, dja chi lien lc, din thoai và!hoc các thay di khác Anh hung
dn vic thông tin, lien lc gifta CAc Ben.
b) HO kinh doanh/ Doanh nghip tu nhân do KB lam chü thay di trii sâ, dja chi lien lc, diôn thoi
vAJhoc các thay di khác Anh hithng dn viêc thông tin, lien lc gira Các Ben.
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c) Xày ra môt trong các truông hçp dn dn VPBank có quyn không tip tile giãi ngân, châm di.irt cho
vay và thu hi nç truOc hn nhu quy djnh ti Diêu Kien Giao Djch Chung nay.
6. Tru?mg hqp vi pham các cam k&, nghia vii v cung cAp thông tin theo quy djnh tai Diu nay, KH, Ben
cAm c dng ' vth cac bin pháp xir l2 ma VPBank ãp ding dng thi cam két thanh toán dày dü các
khoán tin pht vi phm, bi thirxng thit hi cho VPBank phü hcip vói thóa thun cüa Các Ben theo
Van kin tin ding và Diu Kin Giao Djch Chung nay.
7. Can cü quy djnh pháp lust v hoat dng cung irng dlch vi thông tin tin ding và các quy djnh pháp 1utt
có lien quan, VPBank va KH cüng thng nhAt thóa thun v vic cung cap thông tin tin ding cho Cong
ty thông tin tin ding nhi.r sau:
a) KH dng cho VPBank cung cAp thông tin tin ding cüa KR ti VPBank cho bAt kS' cong ty, to
chüc nào hot dng trong linh virc thông tin tin ding ("Cong ty thông tin tin drng") ma VPBank là
t chCrc tham gia.
b) Ti thi dim k k& Van kin tin ding, KH dâ duçic VPBank thông tin v Cong ty thông tin tin ding
ma VPBank tham gia nhix sau: Cong Ty C phAn Thông tin tin dung Vit Nam (PCB), Giây chüng
nhân dang k doanh nghiép: s 0102547296, dãng k lAn dAu: ngày 27/11/2007. Tri.r&ng hçp
VPBank là t churc tham gia cüa bAt k' Cong ty thông tin tin ding nào khác, VPBank s thông báo
cho KH trong thin hn thi da 10 ngày lam vic k tir ngày VPBank cam k& cung cAp thông tin tin
ding cho Cong ty thông tin tin dung do hoäc trong mt thô'i hn khác theo quy djnh cüa pháp luat.
KH CO nghia vii thông báo li cho Ben cAm c, Ben bão dam các ni dung nhan duçe ti'r VPBank
theo quy djnh t?i Diu nay.
c) Nôi dung thông tin tin dçtng VPBank duçc cung cAp bao gm các thông tin l dfr lieu, s lieu, d
kién lien quan cüa KH ti VPBank bao gm nhtrng không giO'i hn thông tin djnh danh, ljch sr cAp
tin dung, lich scr trà n, báo dam thirc hin nghia vii ... và các thông tin khác dixçc cung cap/thu thp
theo quy djnh cüa pháp luât. Vic cung cap thông tin tin dung së duqc VPBank thirc hin phü hçrp
vci quy djnh cüa ChInh phü v hoat dtng cung (mg djch vu thông tin tin dung và các quy djnh pháp
lut khác lien quan.
d) Truing hçp Cong ty thông tin tin dung ma VPBank tham gia bj thu hi GiAy ch0ng nhn, VPBank
së ngimng cung cap thông tin tin dung cüa KH cho Cong ty thông tin tin dung do và KH dng rAng
thông tin tin dung cüa KH së duçmc xCr l2 theo quy djnh cüa ChInh phü v hoat dQng cung Ong djch
vu thông tin tin dung. VPBank së thông báo vái KR v vic xir l thông tin tin dung cüa KR trong
thin hn tôi da 10 ngày lam viêc, k tir ngày VPBank nhn thr ic thông báo cUa Cong ty thông tin tin
dung ye phirong an xir l thông tin tin dung.
e) Dê tránh hiéu nhâm, các ben dêu hiu va thng nhAt rAng hot dng cung cAp thông tin tin dung cho
Ngan hang nhà rnxO'c hoc ca quan nhà nirâc CO thAm quyn khác vAn duc thirc hin theo dung quy
djnh.
Diu 5. Cam Kt, Bão Dam Va Các Thôa Thun Khác Trong Trtro'ng HQp Khoãn Vay, Hn Mirc
DtrçYc Báo Dam 100% BAng Tin Gui Tit Kimffin Gfri Co K' Hin Cüa ChInh 1(11 Tii
VPBank
1. KH cam kt Tài San CAm C thuc quyn sc hüu riêng, toàn b, hçp pháp cOa KR. KR chua cO bAt kS'
hanh dong hoc cam k& hành dng nào lam thay di hoc cO th lam thay di dn quyn s& hfru cüa
KH di vâi Tài San CAm C bao gm nhung không giâi hn hot dng chuyn nhung, tng cho, nhp
Tài San CAm C vào tài san chung, gOp van...
2.

KH, Ben cAm c cam kt Tãi San CAm C không bi han ch giao dich (bao gm cá giao djch cAm c6
theo Van kién tin dung) bin bAt kS' cam két, thOa thun nào khác giüa KR vàThoc Ben cAm c vOi bAt
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k' cá nhân hay t chirc nao khac (bao gm cá thóa thun gifia KH vãi'hoc Ben cm c vi vç/chng
KH vãlhoäc Ben cm cs).
3.

KH vàJhoc Ben cm c có toàn quyn xác !p giao djch cm c và các giao djch khác lien quan ti
Tài San Cm C vâi VPBank. Giao dich cm c theo Van kiên tin diing, Diu Kiën Giao Djch Chung
nay và các tài 1iu lien quan do KH vã!hoc Ben cm c xác !p cO dy dü giá trj pháp 1' và dirçc bão
v, cong nhn bài pháp 1ut.

4.

KH vãlhoãc Ben cm c không &rc chuyn nhuang, chuyn di, tang cho, gop vn, dung Tâi San
Cm C d báo dam cho nghTa vii khác hoc thirc hin các hành vi trang tr di vi Tài San Cm C
trong sut th&i han hiu 1irc cüa Van kin tin ding, trir truOng hçp disgc Ngtthi có thm quyn cUa
VPBank dng ' trwrc bang van ban. Nu KH vãJhoc Ben cm c c tInh thirc hin các hành vi trên
khi chua dixcic sij dng cüa VPBank hoc c
giau gim thông tin lien quan tri quyn (sâ hitu, sü
dung ...) cüa t chc, cá nhân khác vâi Tài San CAm C thI diiçc coi là KH và!hoc Ben cAm c cO
hành vi lira dào/lm dirng tin nhiêm d chim dot tài san cüa VPBank và VPBank có quyn d nghj
Co' quan có thAm quyn truy cCru trách nhim hInh sr di vri KH vàIhoc Ben cam cô.

5.

KH vãIhoc Ben cAm c së thông báo cho VPBank ngay khi: (i) KH bj khiu nai, bj kién dôi ma vic
khiu nai, kin dôi do có lien quan hoc ãnh huâng hoc cO khà nang ãnh huàng ti Tài San CAm CS
valhoäc viéc thuc hiên Nghia Vu Di.rçc Bào Dam cua KR; hoc (ii) ngay khi bit duçc co quan nhà
nwc có k hoach thu hi mt phAn hoc toàn b Tài San CAm C hoc (iii) bitt dirqc v quyn cüa
ngu1i thir ba di vi Tài San CAm C.

6.

KH và Ben cAm c chju mpi rOi ro di vO'i Tài San CAm C trong sut thO'i hn cüa Van kin tin diing.
Trong mç1 truâng hçip, KR vWhoc Ben cAm c cam kt thirc hin dAy dü nghra vii cüa KH theo Van
kin tin dicing, Diu Kin Giao Djch Chung nay. KH và/hoc Ben cAm c6 dã nghien cru, hiu rö v
Nghia Vi Ducrc Bào Dam và hiu rO, chAp nhn hoàn toàn vic sü diing Tài San CAm cé d bào dam
cho Nghia Vi Duçic Bào Dam theo quy djnh ti Van kin tin ding.

7.

KH cam kt thrc hin dAy dü các nghia vu, cam k& cña minh trong Van kin tin dung, Diu Kin Giao
Djch Chung nay. Trixng hp vi pham cam kt, KH và Ben cAm c có trách nhim bi thu&ng moi thit
hi cho VPBank theo dung yeu cAu cüa VPBank.

8.

KH vWhoc Ben cam c dng rAng VPBank có quyn duc thi,rc hin các bién pháp cAn thiEt d tim
kim, thu thp và xác minh các thông tin, d lieu va KH vàJhoc Ben cam c& tài san cüa KH vàJhoc
Ben cAm c và các thông tin khác lien quan tth KR vàJhoc Ben cAm c dA phvc v cho vic k kAt va
thuc hin Van kin tin ding. D phiic vii cho vic k kt và thrc hin Van kin tin dicing (bao gm cã
cong tác thu hM nç/quãn l khoàn nç cüa VPBank), bAng vic k kt Van kin tin diing, KR vã/hoc
Ben cAm c üy quyn cho VPBank dai din, thay mt KH lien h, lam vic vâi các ca quan, dan vi lien
quan, k các giAy t0 tài lieu cAn thit giri các ca quan, dan vj lien quan (nu dugc yeu cAu) d thtrc
hin xác nhn, xác minh, thu thp thông tin v (i) tInh trng cix trO, vic lam, nhân khâu cUa KR và gia
dmnh KH; (ii) tInh trng hoat dng, san xuAt, kinh doanh; tInh trang thirc hin các nghia yin vâi Nhã
nuác (thu& báo him...); (iii) tInh trng, thông tin v tài san thuOc s& hitu cüa KH; (iv) các thông tin,
dü lieu khác có lien quan tâi vic k k& và thinrc hin Van kin tin ding. KR vàThoc Ben cAm c dng
' rang VPBank &rc üy quyn lai cho ben thi ba thijc hin các cong vic du'c üy quyên nêu trên.

Diu 6.

Xfr l n

Trumg hç Kr-I khong thinrc hin dung nghia vi,i trã nç (bao gm cá nghia vy trá ncr tnthc han), ngoài vic
chuyén qua han và áp ding lãi suAt qua han theo quy djnh tai Van kin tin ding, VPBank thrc quyên ap
dining các bin pháp theo nhn djnh cüa VPBank d thu hi ng, bao gm nht.rng không giâi han:
1. Xi l' tài san báo dam theo thóa thun tai Van kin tin ding, Diu kin giao djch chung nay;
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2. TrIch/tât toán cac tài khoãn, cac khoán tin giri, tài san gui khac cüa KH ti VPBank và s'.r diing tinitài
san có duoc d thu hi no;
3. Yêu cu cac t chi'rc tin ding khác trIchltht toán cac tài khoãn, cãc khoãn tin gcri, tãi san gth khác cüa
KH tai t chcrc tin ding dO (nu Ca) d thanh toán nghTa vii trã ng cüa KH ti VPBank;
4. Bü trir vO'i cac nghi'a vi tài chinh khác cüa VPBank di vâi KH (nu có);
5. Các bin pháp xir 1 no khac phü hop vOi quy djnh cüa pháp 1ut Vit Nam.
Truo'ng hop sau khi ap dung các bin pháp xir 1 nçi nlnrng vn không dO d bO d&p toân bO nghia vii trã nc
cOa KH vOi VPBank thI KH có trách nhim tip tic trâ dey dO the khoãn nq ge, lãi và eác nghia vit tài
chfnh ehua duoc thanh toán cho VPBank.
Diu 7.

Pht Vi Phim Va Bôi Thtrông Thit Hi

1. Trix?yng hop KH vi phm nghia vii, cam kt, trách nhim theo quy dnh ti Van kin tin diing, Diu Kin
Giao Djch Chung nay va b.t k' thóa thun nào khác giia VPBank va KH, KH phãi chju pht vi phm
theo mire 8% giá trj phn nghia vu bj vi phm hoc mirc pht ti da khác theo quy djnh cOa pháp 1utt
trong tiing thai kS'. Ngoài vic phài thanh toán tin pht vi phm nhu quy djnh ti Khoãn nay, KH có
nghia vii bi thung cho VPBank toàn b cac thit hti phát sinh ma VPBank phái gánh chju do vi pham
cOaKH.
2. Ngoài s tin pht vi pham, s tin bi thu&ng thit hi nhu quy djnh t?i Khoãn 1 Diu nay, KH dông
)2 bôi hoàn cho VPBank day dO các khoán chi phi giám dinli, dinh giá, thAm dinh cp tin dung, phi lut
su, cac chi phi phát sinh khác ma VPBank dã thanh toán trong truông hop khoân vay không duçic giãi
ngân, châm dirt cho vay, thu hi no do 1i cOa KH và các chi phi, tin phat vi phm, tin bi thi.r&ng
thit hi ma VPBank phái thanh toán cho Ben thir ba do vi pham cUa KH trirc tip hoc gián tip gay
ra.
3. Vie thanh toán tin pht vi phm, tin bi thuOiig thit hi và tin bi hoàn së thrc hin theo thông báo
eOa VPBank và VPBank không cn cung cAp bAt k' ching tir ching minh thit h?i nào. Khi phát sinh
vi pham, VPBank së thông báo cho KH v s tin pht vi phm, s tin bi thuô'ng thit hai, s tin bôi
hoàn và thai han thanh toán cac khoan tin nay, thông báo nay có giá trj rang buOc nghia vi1 thanh toán
cOa KH.
4. ThOa thun v pht vi pham va bi thu&ng thit hai ti Diu nay không áp diing trong trung hop KH
vi phm nghia vi trã no gte, lãi tin vay theo quy djnh ti Van kin tin diing và Diu Kin Giao Djch
Chung nay.
5. Vic ap ding cac bin pháp pht vi phm va bi thirrng thit hi không anh huàng ti quyn cOa
VPBank trong vic áp dicing các bin pháp xir 12 kháe khi KH vi pham theo Van kin tin ding và Diu
Kin Giao Djch Chung nay.
Diu 8. Lut Diéu Chinh Va Giãi Quyt Tranh Chap
1. Van kin tin dung, Diu kién giao djch chung nay duçrc diu chinh bâi Iut phap hin hành cUa nuâc
Cong hOa Xã hi ChO nghia Vit Nam.
2. Nu bAt kS' diu khoan hay diu kin nào hay bAt k' phAn nào hoc khoan miic nao cOa Diu kin giao
djch chung nay bi tuyên b là không cO hiu 1irc hay không th cuOng ch thi hành bri Ca quan Nhà
nixc Co thAm quyn, thI nhU'ng diu khoãn hay diu kin do se không lam vô hiu các diu khoàn và
diu kiên, cac phAn hoäe cac khoàn muc khác cUa Diu kin giao djch chung nay.
3. Nhang ni dung nào chiia duçcc quy djnh trong Diu kin giao djch chung nay së thirc hin theo eáe quy
djnh san phAm, djeh vi tin ding cUa Nil-I và cáe quy djnh eOa pháp 1ut eó lien quan.
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4. Các tranh chp phát sinh ti'r hoc lien quan dn Van kin tin dung, Diu kin giao djch chung nay së
thxc các ben bàn bc xir l trên tinh thin hcp tác, bInh ding và ton tr9ng 1n nhau. Tru?ng hçp các ben
không tir thôa thun duçic hoc không mun thôa thun vâi nhau, mt trong các ben có quyn khO'i kin
ra TOa an nhân dan có thAm quyn d giài quyt theo quy djnh cüa pháp lust. Các ben thng nhAt ring:
-

-

Dja chi ciia cac ben nhix nêu ti Van kin tin d%lng là dja chi duqc sir ding d Tôa an xác djnh thm
quyn giãi quyt tranh chip theo quy djnh cüa pháp 1ut. Trtxrng hcp KH thay di dja chi ma không
thông báo cho NH bAng van bàn, thI duc hiu là KH c tInh giAu dja chi, trn tránh nghia vii và
NH có quyn yêu cAu TOa an thii 12 giái quy& vii an theo thu ti1c chung. KH chp nhn vic TOa An
xét xi yAng mt KH, k cá truàng hçrp không 1y thrçc Ru khai cüa KH.
Nil-I có toàn quyn 1ira chQn va yeu cAu Tôa an no'i có triri sà chinh ciia Ngan hang TMCP Vit Nam
Thjnh Vuong là Toà An có thm quyn giãi quyt tranh chap, k ca khi không tim kim duçuc dja
chi cUa KH vi bt cü l do gI.

Diu 9. Trao di thông tin, cung cp thông tin và các diu khoãn süa &ii, bô sung
NhAm dam báo dirçuc cung cAp thông tin kjp thai trong qua trinh sü diing san phAm/djch vu cüa NH, KH
dng nhn thông tin, thông báo (bao gm cà thông tin quàng cáo, khuyn mai) v các san phAm, djch
viii, uu dãi, chuong trInh, hoat dng cüa NIH thông qua tin nhAn, thu din tr, cuc gçi din thoti Va CáC
phuong tin khác dirçuc NIH trin khai tirng thai ki. Nu tiir chi nhn các thông tin nêu trên, KH së gçi
dn hotline 1900545415 hoac theo cac phuong thüc khác duçuc NH thông báo ti'rng thai k' trén website
chinh thüc cüa NH.
2. VPBank së thông báo cho KH các vAn d lien quan tâi khoán vay, tài san cAm c theo Van kin tin dung,
Di&u kin giao djch chung nay cüng nhu các thông tin, thông báo (bao gm cá thông tin quáng cáo,
khuyn mai) v san phAm, dich vii, chirong trinh, uu däi, hoat dng,... cCa VPBank vàJho.c các di tác
cCa VPBank bao gm cã các si:ra di, b sung, các diAu chinh v chInh sách cüa VPBank di vi khoãn
vay, Tài san cAm c theo Van kin tin dicing, Diu kin giao dlch chung nay vâi thOi gian và s hrng
không han ch bAng mQt trong cac phirong thüc lien h do VPBank trin khai tirng thai kS' bao gm
nhixng không giOi han mt trong cac phucrng thirc sau: gri van bàn thông báo tâi dja chi cüa KH, gi
then thoai, gcri tin nhAn SMS tâi s din thoai cüa KH, gui email tui dja chi email KH duçuc KH dang
k v9i VPBank, niem yt tai tri sà dja dim kinh doanh hoc thông báo tren website chInh thirc cCa
VPBank (website: http://www.vpbank.com.vn). Di vci các ni dung VPBank thông báo cho KH bAng
van bàn theo quy djnh cCa Van kin tin diing, Diu kien giao djch chung nay, các van bàn lien quan
hoäc quy djnh cüa pháp luat, Các Ben dng rAng, van bàn cO th duçuc VPBank lap và gcri bAng bàn
giAy hoAc bAng các thông dip d lieu qua tin nhAn SMS, email... cho KH theo quy djnh tai Diéu nay.
'

3. Các Ben thng nhAt dong rAng dja chi, s din thoi và email cCa KH nhu neu t?i Khoán 2 neu trén là
dja chi, s din thoai và email cCa KH nhu neu tai phAn dAu cüa Van kin tin diing. KH ducuc coi là da
nhan dirçuc thông báo cUa VPBank khi VPBank da thông báo bAng mt/mt s trong các phuong thcrc
neu tren tâi dia chi cüa KH hoäc dn s diên thoai hoac dn email dirçuc KH dang k' vái VPBank hoc
niem yt tai tn sâ dia dim kinh doanh hoäc da thông báo tren website cüa VPBank. VPBank không cO
nghia vii phái xác minh vic KH dã nhan duçuc các thông báo nay. Truông hçup KH có sir thay di dja
chi, s6 diQn thoai, email lien h hoc can trao dôi thông tin vâi VPBank thI phái thông báo cho VPBank
bAng van bàn; nu không thông báo thi VPBank có quyn thông báo theo dja chi, s din thoai và email
cü và mc nhien coi nhu KH da nhan dugc thông báo khi VPBank thông báo tui dja chi, s dién thoai
và email nay và ni dung các thông báo nay có giá trj rang buc KR.
4. Trithng hçp KH có nhu cAu nhan Hqp Dng phát hành và si~ diving the tin ding/Hqp dng cAp han muc
tin diing the, phát hanh và su diing the tin d%lng dugc giao k& gifla VPBank và KH lien quan ti vic
cAp Han muc tin diing the, phát hành và sCr dicing The, KH dn bAt k' Chi nhánh nào cüa NH d duc
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cung cap.
5. Cho mi,ic dIch man thu quy dinh pháp luat; mio dIch xây dung, hoàn thin, phát trin các san phâm, djch
vu và thi.rc hiên các hot dông kinh doanh, hoat dng hgp pháp khác cüa VPBank (bao góm cá hogt
dóng thu hi nQ); vaJho.o mic dIch to diu kin dê KH có the tiêp cn va sü ding da dng cáo san
phm, dich vui do VPBank hoc cáo ben lien quan, các di tác khác cung cap, KH dông rang VPBank
có quyn sIr ding cáo thông tin cá nhân cüa KH, thông tin tir cáo van ban, tài 1iu do KH cung cap và
thông tin cáo giao djch cüa KH ti VPBank d cung cp cho: (i) cáo co quan oó thAm quyn yêu cau
cung op thông tin theo quy djnh oüa pháp 1ut; (ii) cáo dcn vj cO chlro nàng cung cAp djch vi thông tin
tin ding, dánh giá tin nhim, kim toán; (iii) cac cong ty con, cong ty lien kt, cong ty thành viên cüa
VPBank; (iv) cáo di tác kinh doanh, di tác lien quan có hp tao vth VPBank dé phát trin, cung cap
hoc lien quan toi viêc phát trin, cung cAp các san phAm, djch vui cüa VPBank; (v) các cá nhân, dai li',
nba thAu hay các nhà oung cAp hang hóa, djch vii có k' kt hp dng, thöa thun vOi VPBank lien quan
tâi cáo hot dng cUa VPBank; (vi) các ben lien quan khác ma VPBank thAy là c&n thit dâ dáp 1mg,
bão v quyn và lçi ich hqp pháp cüa KH vãThoo cUa VPBank; vàJhoc (vii) ngithi than cüa KH (duc
hiu bao gm nhung không gió'i hn vçi, chng, con, b& m, anh, chj, em, bn be, ...), ben khác bAt k'
dng thanh toán du nçi vay/chr nçi the tin ding cüa KH cho VPBank vWhoc phi hcrp, h trç VPBank
trong hoat dng thu hi nçi theo quy djnh cüa VPBank.
6. Trucng hcp KH sIr d%lng the, mi thông báo, yêu ctu cüa KH phái duçic gIn tái NI-I theo mt trong cáo
phucrng thlrc sau day: BAng van bàn, qua s din thoti (+8424) 39 288 880/1900 545 415/st din thoai
khác do NH thông báo tirng thOi k' hoàc dim giao djch gAn nhAt cüa NH. Thy tIrng giao djoh ma KH
yeu oau, sau khi nhân duac thông báo cüa KH qua cáo phirang thlrc trên, NH có th yeu cAu KH hoàn
thin cáo thu tic lien quan trên ca sIr phü hqp vOn quy djnh cUa pháp 1ut.
7. KH duo'o ooi là chap thun toàn b nhUng ni dung sl:na di theo thông báo cüa NH nu KH tip tiic duy
trI kboàn vay; tiep tio sIr ding hn hn mlro thAu ohi; tip tic duy trI hin mIre tin ding the, The tin ding
tai NH sau thii dim NH thông báo.
Diêu 10. Ngôn Ngfr
Diu Kién Giao Dich Chung nay duac 1p bAng Ting Vit. Trong truxng hcnp cáo Van kin tin diing hay
man hinh cung cAp Djch vii tin dung (nu oo) di.rqo 1p hay th hin bAng nhiu thIn ting thI bàn ting Vit
là bàn có giá trj pháp I ap ding, bàn djch duOi cáo loi ting khác chi có giá trj tham kháo.
Diu 11. Tuân thu FATCA, Cam kt cüa KH và/hoc Ben cm c di vó'i quy dlnh v phông chng
tham nhung; PhOng, chng rfra tin, chng tài trçr khüng bô
1. KH xác nhân rAng (i) KH dä duçic NH thông báo v Diu khoán và Diu kin v tuàn thu do luat
FATCA dành cho Chü the cá nhân tren website oüa NH (www.vpbank.com.vn) ("Diu khoán và Diu
kiên FATCA"); (ii) dà nhân, doe, duac tu vAn, giài thich dAy dü, hiu rO và cam k& tuàn thu dAy dli
cáo ni dung trong ban Diu khoàn và Diu kin FATCA nay; (iii) dng rAng NH có quyn thay di
(slra di, b sung, thay th) cáo ni dung cUa bàn Diu khoàn và Diu kin FATCA trong tlrng th?yi kS'
theo quyt djnh cüa NH ma khOng phài thông báo trw90 hoc nhn duçnc sr dng cUa KH.
2.

KH cam kát rAng tài san báo dam cho khoàn vay theo Van kin tin diing, DiAn Kin Giao Djch Chung
nay và tAt oà cáo khoàn tin duac sIr diing d thunc hin nghia vii trá nç, nghTa vii tài chinh khác oüa
Kháoh Hang theo Van kin tin ding, Diu Kiên Giao Djch Chung nay duqo hInh thành tin cáo nguOn
hcnp pháp và không vi phm bAt kS' cáo quy djnh nào cüa pháp 1ut (bao gm Ca CáC quy dinh cüapháp
1ut v Phông, chô'ng tha tthn, chó'ng tài trx khnng M).

3.

KH vã/hoo Chü the vàJhoc Ben cAm c hoàn toàn hiu rO vic VPBank khOng yeu cAu KR và/hoac
Chü the vàlhoäe Ben cAm c hay nguIri than oüa KH vWho.c Chü the vàJhoc Ben cam c dua tien cho
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can b, nhân viên, cong tác viên cüa VPBank va/hoac can bô, nhân viên, cong tác vién cüa Doanh
nghiêp có cung cp dich vii cho VPBank d h trçl VPBank trin khai hot thng ban san phm tin diing
c1n KH và/hoc Chü the trong sut qua trInh tu van, thit lip, giao djch vri VPBank, h tro VPBank
trong hot dng xir ! nçi,...; VPBank chi thu các khoãn tin (gc, lãi, phi, phat và các nghia vi tài
chInh khac cUa KH và!hoc Chü the) phü hp vci quy djnh cüa pháp !ut và dixçic thOa thun vó'i KH
vàlhoäc Chü the;
4.

KH vWhoc ChU the và/hoc Ben cm c cam kt (i) không h& 1 duói bt kS' hInh thirc nao, bao gm
nhisng không giói hn viec: dua tin, qua, hoc gqi së dua tin, qua, các Içi Ich vt ch.t khác, k cã
vic chiêu dãi, an ung hay giüp do di vó.i can b, nhân viên, cong tác viên cüa VPBank vàJhotc can
b, nhân vién, cong tác vién cüa Doanh nghip có cung cp djch vii cho VPBank d h trY VPBank
trin khai hot dng ban san phm tin diing dn KH vWhoc Chü the, h trçY VPBank trong hoat dng
xi l na,... nh&m dat duoc các giao dich, thóa thuân có igi; và (ii) không thrc hin các hành vi gian
Ian, vi phm quy djnh, quy trinh cüa VPBank, vi pham quy dinh cüa pháp lut;

5.

Nu bi&, phát hiên hoc nhn thrac các ggi , dOi hói, yêu cu v viêc dua, nhân hi lô dirdi bt k'
hmnh thiirc nào cüa can b, nhãn vien, cong tác viên cüa NH vàlhoäc can bô, nhân vien, cong tác vien
cüa Doanh nghip cO cung cap dlch vii cho VPBank d h trq VPBank trin khai hoat dng ban san
phm tin dting dn KH vàThoc Chü the, h trcl NH trong hoat dng xi ! nç,... nhAm dat thrcc các
giao d4ch, thOa thun có igi, KM vàJho.c ChO the së thông báo ngay cho NH thông qua mt trong các
kênh tip nhn thông tin sau day: sukientuanthu@vpbank.com.vn; hoc s din thoai
024.73059 129 hoac tng dài 1900545415 hoc kênh lien h khác dircic NH trin khai tirng thi k5';

6.

Trong trirOng hcip vi pham các cam k& tii Diu nay, KH và!hoc Chü the vã!hotc Ben cAm c hoàn
toàn chju trách nhim truâc pháp lut v các hành vi vi pham cüa minh, dAng thO'i t& bO các quyn
khiu nai di vdi VPBank.

7.

Di vói Chü the là Can b nhân viên lam vic tti các to chfrc, doanh nghip:
a) TrirO'ng hçp Han mcxc tin ding The, The tin ding cüa Chü the thrgc cAp, phat hành theo chInh sách
dành riêng cho KH là Can b nhân viên cüa cac t chic, doanh nghip bao gm cã NH (sau day
g9i chung là "Doanh nghiep"), Chü the dng ' rang khi Chü the nghi vic tai Doanh nghip vi bAt
k I do nào (do ht thai han hgp dng lao dong, bj sa thai, thôa thun chAm dirt hqp dng lao dng
vi Doanh nghip,...), tüy thuc vao chInh sách cüa NH tIrng th?i ks', NH có th xem xét ap dung
môt hoäc môt s cách thc xir l nhu sau:
(i) ChAm dt Han müc tin dung The dã cAp cho KH và thirc hin dong The.
(ii) Diu chinh Han mirc tin diing The, Han mrc sir dung The dâ cAp cho KR. Han müc thrgc diu
chinh së di.rgc NH thông báo cho KH theo phuong thirc phü hgp vi Diu kin giao djch chung
nay.
(iii) Diu chinh cac mi'rc lãi suAt, phi,... phü hgp vi chInh sach cüa NH tirng thai ks'.
(iv) Yêu cAu KH cung cAp b sung cac h sa, tài lieu hoc b sung cac diu kin cAn thit d NH
xem xét và quyt dinh vic cho phép KM tip tiic duy trI Han mCrc tin ding The.
b) Tnrng hgp KH khong bj NH chAm dth Han mc tin diing The, Han mic scr diing The va nu KH
tip tuc sir dung The sau khi dä nghi vic tai Doanh nghip, KH dugc coi là dong vói tAt cà cac
chinh sach diu chinh cüa NH.

ThOu 12. Si1 Kiin BAt Khâ Kháng
1.

Sir kiin bAt khà kháng là sr kin xày ra mt cách khách quan ma mi ben hoc các ben trong Van kiên
tin dttng khOng the hr&ng trixóc dugc và không th khAc phiic dugc d thirc hin các nghia vii cUa mInh
theo VAn kin tin diing, m.c dii dA ap ding mçi bin pháp cAn thit và kha nAng cho phép.
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2.

Cáe ben nht trI thOa thun mt trong cac trithng hop sau dirge eoi là sr kin bt khà kháng:
a) Chin tranh hoe do thiên tai hoc do thay di chInh sách pháp 1ut eüa Nhà nuâc.
b) Quyt djnh, yêu cu eüa Ca quan Nhà nirâe có thm quyn, t chüc the quc t& các t ehüc que
t, t ehre nuâc ngoài cO lien quan den eác hot dng phOng chong rüa tién, phOng ehOng gian ln,
cm vn trt'rng pht, ehng tài trg khung bô,...
c) Sir c dir?rng truyn, diên, mng, thit bj, vi rut, the 1i k5 thut,... xãy ra bt ngi, näm ngoài khã
näng kim soát cüa NH hoäe phát sinh do sir gián doan trong vice cung cap djch vi ti'r các nhà eung
dtp, ben thCr ba cung cAp djch vii cho NFL
d) Cáe sir kin ma NH dã ap diing mçi bin pháp cAn thit theo quy djnh cüa pháp lut nhirng không
th khAc phiie dirge.
e) Các truông hgp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut.

3. Khi xay ra sir kin bAt khã khang, NH trong phm vi khà näng có th së thirc hin thông báo cho
KHIChU the dirge bitt, ap diing ti da cae bin pháp d hn ch& khAc phiic sir c& bão darn vie cung
cAp djch vii cho KHIChÜ the môt each lien tiic. Không phi thuc vào quy djnh ti Khoán nay, vic mt
trong cae bênlcác ben bj tác dng bii sir kin bAt khá kháng dAn dn không thi,rc hin dirge nghia vi
eCa mInh theo Van kin tin dtng se không bj eoi là vi phm nghia vii theo Van kin tin diing và eüng
không phài Ia co s de ben cOn Ii yêu cAu bôi thtxOng, pht vi phrn và các quyn khác theo quy djnh
tai Van kin tin ding.
Diu 13. Hiéu Lu'c VI Diu Khoãn Thi Hành
1. Diu Kiên Giao Djch Chung nay có hiu lire k ti'r ngày áp ding nhir nêu ti phAn dAu Diu Kin Giao
Dich Chung nay và thay th cáe Bàn diu kin giao djch chung sau:
- Diu Kiên Giao Djeh Chung V CAp Tin Diing Dành Cho Kháeh Hang Ca Nhân Ti VPBank (Ap
dyng Ice tie ngày 07/11/2022),
- Dieu Kién Giao Djch Chung Vé Cho VayTheo Hn Mirc Thâu Chi Trên Tài Khoán Thanh Toán
Qua VPBank NEO Theo Gói San Phâm Tiên Giri Co KS' Hn Bão ChIrng ThIu Chi (Ap dyng Ice tIe
ngày 15/08/2021).
2. Nhthig vAn d chua dirge d cp dn trong PhAn A - Các diu khoãn và diu kin chung se dirge th%rc
hiên theo tirng PhAn v Các diu khoán va diu kin riêng tiro'ng üng vi loi hInh Djch vii tin diing
Khách hang sir dung, theo quy djnh v tirng loi hInh Djch vu tin ding eCa VPBank, các earn kit, thôa
thun kháe gitta Kháeh hang voi VPBank (nu co) và theo quy djnh cCa pháp lust có lien quan. Trirorng
hop có sr khac bit ni dung giüa PhAn A nay va PhAn v Các diu khoãn va dMu kin riëng thI quy
djnh tai các PhAn v Cãc diu khoãn và diu kin rieng cO giá trj iw tien ap diing.
3. TrixO'ng hop có diu khoán nào do cüa Diu kin giao djch chung nay bj vô hiu theo phán quy& cUa
co quan cO thAm quyn thi các diu khoãn eOn li vAn giü nguyen hiu brc vâi Các Ben. VPBank se
xem xét d sCra di, b sung li diu khoán do eho phü hop vâi quy djnh eCa pháp lut.
4. Tru&ng hop mQt trong Các Ben vi phm nghia vii quy djnh ti van bàn, thoã thun duge kS' k& bi
Khách hang vàJhoc VPBank lien quan dn Djch vii tin dmg, va Diu Kin Giao Djch Chung nay gay
thiêt hai cho ben kia thI phài chju trách nhirn bi thurng tAt cã các thit hi trrc tip vàIhote gián tiep
phat sinh cho ben bi thiêt hai.
5. Ngoai trir trir0ng hap có thOa thun khác gifla VPBank và Khách hang, Diu kin giao djeh chung nay
áp dung cho tAt cã cáe Khàch hang cá nhân dirge cAp tin dung ti VPBank k tr ngày Diêu kin giao
dich chung nay dirge áp ding (dupc hiu bao gdm cá các Khách hang cá nhán dä duQc VPBank cung
ca'p tin dyng trir&c th&i dkm có hiu lec cza Dku kin giao d/ch chung nay theo phtro'ng thiec giao ket
Van k/en tin dung và ch4p thudn dku k/en giao dfch chung tuvl'zg ieng vái tlmg Dfch vy tin dyng cy
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PHAN B — BAN DIEU KIN GIAO D!CH CHUNG YE VAY TUNG LAN
VA/HOAC VAY HJN MU'C
(Thuóc Dku kin giao dich chung v cd'p tin dung dành cho Khách hang cá nhOn tçii VPBank,)
Diéu 1. Giãi thIch tñ' ngfr:
1. "KH/Bên vay":
— Là Ben vay có thông tin chi tit nhu nêu tai Van kin tin ding.
— Dng thai là Ben cm c trong trithng hçp khoàn vay bào dam 100% bAng tin giri tit kim/tin
giri có k' han cüa chinh KH tai VPBank.
2. "Khoãn Vay": Là s tin VPBank cho KI-I vay theo phuong thirc cho vay tirng thn hoc Cho vay theo
han mirc nhu quy djnh tai Van kin tin diving. Di vci truOng hçp Cho vay tirng lAn giái ngân nhiu lAn
và Cho vay theo han müc, vi mi lAn giài ngân VPBank và KH së k2 Kh uâc nhn n d thóa thun
va ghi nhn các ni dung lien quan dn s tin cho vay, khoãn vay dugc giái ngân. Kh trot nhn nç
nay là mt phAn không tách rO'i cOa Van kin tin diing.
3. "Giy Bang kg": Là tài 1iu, van bàn duâi bAt k' hInh thirc, ten gi nào trong do có ghi nhn ni dung
dang k vay vén theo phixcing thrc cho vay tirng lAn tai quAy giao djch cüa VPBank và khoán vay nay
không có tài san bão dam ma KH dã ks', xac nhn dng i. Dng thai vai vic dang k vay vn theo tài
lieu, van bàn nêu trên, KH CO th kt h9p däng k sir dirrng mot, mt s6 san phAm, dich vii ngân hang
khác bao gm nhtrng không gici han m tài khoãn thanh toán, the ghi ng, djch vi ngân hang diên tCr,...
4. "B ngh vay vn": Là ni dung ghi nhân các d nghj vay vn cOa KR tai GiAy Dãng k. Tren c sâ
D nghj vay vn cüa KH và cac h sa, tài lieu do KH cung cAp, VPBank sê xem xét, thAm djnh và quy&
djnh cho vay di vâi KH.
5. "Xác nhân chAp thun cüa VPBank": Là các ni dung chAp thun cho vay cüa VPBank di vci KH
theo ni dung tai GiAy dang k.
6. "Hqp Dung": Là Hçip dung cho vay dirçc k' kt giUa Ben vay, Ben cAm c (trong trithng hcip tài san
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bào dam cüa ben thu ba) va VPBank, bao gm Ca (cac) phii liic, van bàn sua di, b sung, (cac) Khê
uc nhn ng và van bàn khác có lien quan
7. "Van kiin tin ding":
Khi Khách hang sCr dicing Djch vi tin ding nêu ti Phn B — Bàn Diu Kiên Giao Djch Chung V Vay
Ti'rng Ln VWHoc Vay Hn Müc, Van kin tin dung có th là:
— Hcp dng cho vay ap diing di vi Khách hang cà nhân vay vn tirng lAn không tài san bào dam
trén Kênh VPBank NEO ducic k kt giüa Khách hang và VPBank trên Kênh VPBank NEO, bao
gm cà (cac) phi 1ic, van bàn süa di, b sung và van bàn lien quan cüa H'p dng cho vay nay (ap
dung di vái Khách hang vay tfrng ldn khong có tài san báo dam trén kênh VPBank NEO hoc kênh
online khác cüa VPBank.
— GiAy Dang ks', Xác nhan chAp thun cUa VPBank (ap dyng di v&i Khách hang vay tirng ln khóng
có tài san báo dam tgi Qu4 giao d/ch cza VPBank.
— Hçip dng cho vay àp ding cho Khách hang cá nhân vay online tirng lAn tai VPBank và Khoãn Vay
duac bào dam 100% bAng Tin giri ti& kimITin giri có k' hn bAng phung tin din ti.r cüa chinh
Khách hang tai VPBank duc k ket giüa Khách hang và VPBank, bao gm cà các hp dng/phi
luc, van bàn scra dôi, bô sung (nêu có) (ap dyng dôi vài Khách hang vay online tirng ldn báo dam
100% bang tiên gi'ri tiét kim/tkn gzi có kj) hgn caa chInh Khách hang tgi VPBank.
Hop dng cho vay duçc k' kt giUa Ben vay, Ben cAm c (trong trithng hçp tài san bào dam cüa
ben thx ba) và VPBank, (các) Kh uoc nhn nç va van bàn khác có lien quan bao gm cà (các) phii
!iic, van bàn sira di, b sung (ap dyng di thi Khách hang vay tirng ldn tgi Qudy giao d/ch cüa
VPBank va khoOn vay báo dam 100% bcng tkn gill tiét kim/tkn gfri Co kj) hqn cüa chInh Khách
hang tgi VPBank).
Hçp dong cho vay/H'p dong cho vay han muc dixgc k kêt gi&a Khách hang và VPBank, (các) Khê
tthc nhân no, các van bàn khác k kt gifla Khách hang và VPBank bao gm cà (cac) Phii liic hp
dng, van bàn sua di, b sung (di vài cho vay tirng lAn hoc cho vay han mác tai QuAy giao djch
cüa VPBank dam bào bAng tài san khác drc VPBank ch4n thun trong tfrng th6i ky)).
8. "Cho vay tirng 1n/Vay tung 1n": Là phwmg thCrc cho vay ma mi 1n cho vay, VPBank vâ KH thirc
hin thñ tVc cho vay va k kt thOa thun cho vay.
9. "Cho vay theo han mfrclVay theo hn mfrc": Là phucing thirc cho vay ma VPBank xác djnh vâ thóa
thun vOi KH mt mi.rc du nq cho vay ti da dtrqc duy trI trong môt khoàng thai gian nht djnh. Trong
hn mtrc cho vay, VPBank thirc hin cho vay timg !n di vii KH.
Các thut ng& vit hoa khác không di.rçic giài thIch trong Phn B nay së dixçc hiu và giãi thIch theo các nOi
dung trong Phn A - Các diu khoan và diu kiên chung cüa Diu kin giao djch chung nay; Van kin tin
dvng, Hçp dng báo dam.
Diéu 2. S Tiên Cho Vay, Tho'i Han Cho Vay, Misc DIch Sfr Diing Tin Vay, Bong Tiên Cho Vay,
Biu Kiin, Phiro'ng Thuc Giãi Ngân Va Phuong Thfrc Cho Vay
1. Các ben dng r&ng:
— Tnring hcip KH vay tirng ln không CO bão dam bAng tài san tai Quay giao djch cüa VPBank: S
tin cho vay, Th?i hin cho vay va Miic dIch si. diing vn vay, Dng tién cho vay duqc Các Ben thOa
thun va ghi nhn tti phn Xác nhn chip thutn cüa VPBank di vri KH.
— Trueing hçp khác: S tin cho vay, thai hn cho vay, mic dIch sr diing vn vay, dng tin cho vay,
duac thixc hiên theo quy dinh tai Hçip ding cho vay drç'c k giUa KH và VPBank. Tru&ng hçp KH
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mun vay vn bang ngoai t, KH phãi dáp irng các diu kin theo quy djnh có lien quan cüa VPBank
va cüa pháp 1ut v cho vay bang ngoi t.
2. Diu kin và phuang thirc giái ngân:
a) V&i mi khoán vay ducc giái ngân nhiu !n, mi 1n Co nhu cu vay vn và nhn giâi ngân thuc
hn müc, hoc nhn giái ngân thuc Khoãn vay duc giãi ngân nhiu !n, KH phài gri truc cho
VPBank It nht 05 ngày lam vic hoc mt thai hn khác thr?c VPBank thông báo các giây t sau:
(i) Vri truxng hçip cho vay theo hn mCrc: Giy d nghj giãi ngân; các chOng tr, tài lieu chüng
minh muc dich sir dung vn và các giy t khác theo yêu cAu cüa VPBank.
(ii) Vi trix&ng h9p vay trng thn giài ngân nhiu 1n: Các giy ti chtrng minh mc dIch sCr diring
von vay.
Nu diiçc VPBank dng , KH së k Kh ixic nhn ng và các giy t lien quan theo yêu cu cOa
VPBank.
b) Trir trung hçrp VPBank có chAp thun khác, VPBank chi giãi ngân khi KH va Ben lien quan (nAu
có):
(i) Dã dáp irng các diu kien giái ngân theo quy dlnh ti Van kin tin diing (nê'u có);
(ii) Tã hoàn tAt h so', diu kiên giái ngân, hoàn tAt vic mua báo him và dap ü'ng các diu kin
khác theo quy dlnh vã yêu cAu cüa VPBank;
(iii) Không xãy ra cac truO'ng hop KH bj chAm thrt cho vay, ngtrng giãi ngân, thu hi nçi trrnrc hn
theo quy djnh cUa Van kin tin ding và Diu Kin Giao Djch Chung nay;
(iv) KH rOt vn trong thii hn giãi ngân theo thOa thun vâi VPBank (nu có);
Không phi thuc vao cac thóa thun nêu trén, VPBank có quyn tr chi giài ngân trong truO'ng
hop quy djnh cOa pháp lut không cho phép giái ngân và/hoac do diu kin thirc t cOa VPBank
không th giài ngân. Trong cac tnthng hqp nêu trên, Ben vay cam kt së bi thiRing cho VPBank
dAy dU cac khoãn chi phi giám djnh, djnh giá, thAm djnh cAp tin diing ma VPBank dã thanh toán
hoac phài gánh chju. Ngoài các chi phi nêu trên, Ben vay phâi bi thumg cac chi phi, cac thit hai
thrc t khác cho VPBank theo quy djnh cüa pháp lut tirng thii ks'.
c) Phuong thtxc giãi ngán:
(i) TrirOng hop KH vay tlrng lAn không CO bão dam bAng tài san tai QuAy giao djch cOa VPBank:
Giãi ngân mt (01) lAn và theo phiiang thüc quy djnh tai D nghj vay vn cOa KH.
(ii) Truô'ng hcrp khác: thirc hin theo quy djnh tai Hop dng cho vay ducc k,2 giüa KH va VPBank.
3. Phucing thüc cho vay: Cho vay tü'ng lAn hoc Cho vay han mirc.
4. Thri diAm nhn nçi: Là thai dim VPBank giái ngãn khoàn vay theo phuong thirc thOa thun vO'i KH ti
Van kiên tin di,ing và Diu Kin Giao Djch.Chung nay.
Diu 3. Lãi SuAt, PhI Va Các Chi PhI Khác
1. Lai suAt cho vay trong han áp diing trong tnthng hcrp co cAu lai thi han trà nq (lãi suAt co cAu lai thi
han trã nçi): Thrc hin theo quy dnh cOa VPBank tai thiii diAm co cAu iai. Trir trithng hcrp cO thóa thun
khác, mirc lAi suAt cho vay áp diing trong truing hop co cAu lai cüng duoc diu chinh dinh kS' nhu cách
diu chinh Iãi suAt cho vay trong han theo thOa thun cOa Các Ben trong Van kin tin diing.
2. Lãi suAt cho vay áp dung di vó.i du n gc qua han (läi suAt qua han): BAng 150% mOc läi suAt cho vay
trong hn ap ding tai thin dim chuyn n qua han. Müc lãi suAt nay duc áp dung k tir thô'i dim
khoán no gc/khoan tiAn lãi cOa KH bj chuyn qua han dn khi KH thanh toán ht n gc qua han/khoan
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tin lãi qua han.
3. Lãi sut chm trà ap ding di vài tin lãi chm trâ: B&ng 150% läi suât cho vay trong han áp diing tal
thii dim châm trâ lãi nhung ti da không qua 10%/näm tInh trên so du lâi cham trã trnmg üng vâi then
gian chm trã.
4. Lãi suit cho vay trong han va co ch diu chinh lài suAt:
a) Lãi suit cho vay trong han và Ca ch diu chinh lâi sut ducc VPBank và KH thOa thu.n theo nhu
cu vn cUa thj tru6ng, nhu cAu vay vn và mCrc d tin nhim cüa KH và thrçic ghi then cii the trong:
— Xác nhân chap thun cUa VPBank và các tài 1iu giao djch lien quan giaa Các Ben (di vái
khoán vay tirng lcn khóng Co bOo dam bang tOi sOn tgi Quay giao dich cüa VPBank.
— Hçp Dng cho vay ttrng lAn ducic k giIa KH và VPBank va cac tãi lieu giao djch lien quan
gi&a Các Ben (d6i vái trtrO'ng hqp khác).
b) Mi.'rc lãi suAt cho vay trong han và Müc lài suAt cho vay diu chinh quy djnh tai Van kin tin diing
duac áp dung d tinh lãi theo phuong pháp tInh lãi quy djnh tai Diêu 2 Phân A Diêu Kin Giao Djch
Chung nay, cac mic lãi suAt nay BANG chInh mc lãi suAt näm tirang üng (lãi SUAt quy dôi) theo
phuang pháp tInh lãi scr diing:
(i) Thai han tinh lãi duqc xac djnh tir ngày tip theo ngày VPBank giài ngân vn vay dn ht ngày
KH thanh toán h& toàn bô du nci cho VPBank; và
(ii) S dix thirc t d tinh lãî là s6 dix dAu ngày tinh läi
D lam rô, miirc läi suAt quy di không dugc áp ditng d tInh lAi theo phucmg pháp tInh lâi quy djnh
tai Diêu 2 PhAn A Diu Kin Giao Djch Chung nay.
5. TruOng hçxp thi han tfnh tir khi KH nhn giài ngân vn vay dn khi KH thanh toán khoán tin VPBank
dã giái ngân là dirâi môt ngày, Các Ben thOa thuan r&ng, thai han tinh lãi và s ngày duy tn s dix thirc
tê d tinh lãi duqc xác djnh là 01 (met) ngày, s dix thrc t dung d tinh lãi là s dix cu6i ngày trong thôi
han tinh lãi hoc s dix tai thai dim KH trã nq tüy thuc vào thai dim nào dn truàc. Không phii thuc
vào quy djnh neu trên, tüy thuc vào chfnh sách cUa VPBank tang th&i ks', truô'ng h?p thai han tfnh tLr
khi KB nhn giài ngân v6n vay dn khi KH thanh toan khoàn tin VPBank da giài ngân là duai 01 (met)
ngày nhung KH thanh toán truâc gia h thng cüa VPBank ngirng ghi nhn các giao djch trong ngày,
VPBank cO th xem xét không thu lãi di vai khoán dix nq nay. GRi h thng VPBank ngüng ghi nhn
các giao dich trong ngày dtxc xac djnh theo thirc t hoat dOng cüa h thng và có th duçc VPBank
thay dôi t&ng thai ks'.
6. Phi lien quan dn khoàn vay: KH có nghia vii thanh toán cho VPBank các khoàn phi sau day:
a) Phi trã na truâc han:
— Di vOi Khoàn vay tirng lAn online tti VPBank và khoàn vay du?c bào dam 100% bang tiên gui
ti& kim/tin gui có k' han cüa chInh KB tai VPBank: thrc hin theo quy djnh cUa VPBank.
— Di vOi trnO'ng hqp khac: Thirc hin theo Van kin tin ding. Các khoàn phi khác theo quy djnh
cña VPBank phü hçip vai quy djnh cüa pháp lut có lien quan. Thông tin v cac loai phi, miirc
phi ma KH phãi thanh toán së thirc hin theo biu phi duçrc VPBank niêm yt cong khai tai tr1i
sâ cac dja dim kinh doanh vãJho.c tren website (www.vpbank.com.vn) cüa VPBank tai thii
dim thu phi.
b) KH dng va üy quyn cho VPBank tir dQng trich nçi bAt k' tài khoàn nào cüa KH tai VPBank dé
thu các khoàn phi thuc nghia vi thanh toán cüa KB theo Van kin tin dang.
7. KH dng thanh toán các khoàn chi phi và cac nghia vi tài chInh khac lien quan tâi vic vay vn phü
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hçp vâi thóa thun cüa Các Ben trong Van kin tin ding. KH dng thanh toán các khoãn chi phi và
cáe nghia vii tài chInh khác lien quan tói viéc vay vn phü hçip vói thóa thun cüa Các Ben trong Van
kin tin ding, Diu Kin Giao Djch Chung nay.
Diu 4. Trä Nq Gc, Lâi Tin Vay
1. KH phai thanh toán gc, lãi cüa khoãn vay cho VPBank theo dung thii han quy djnh tai:
— Xác nhn chap thun cüa VPBank va các tài lieu giao djch lien quan gi[ia Các Ben (do'i vó'i khoán
vay tirng kin không có báo dam bang tài san tgi Qudy giao dich cia VPBank).
Hap Ding cho vay tirng In thrcc k giUa KR và VPBank và các tài
Các Ben (ddi vó'i khoán vay khác).

lieu

giao djch lien quan gi[a

2. Các Ben cUng thng nht hiu rö rang vic vi pham nghia vii trã nq cüa bt k' mOt KS' trã nç gc vàIhoc
K5' trã nçc lâi nào cüng bj coi là vi pham nghia v1 trâ nç và VPBank có quyn thu hèi ngay toàn bô dir
ng con lai cüa KH ma không cn phài ch dn khi k& thüc thai han cho vay quy djnh tai Van kiên tin
diing.
3. Triiông hap ngày dn han trã nq gc, läi và các nghia vv tài chInh khác (nu co) trUng vào ngày nghi
cüa VPBank hoc ngày nghi, ngày l theo quy djnh cüa pháp luât, thI KH phai trã ng vào ngày lam vic
lien k ngay sau do và Iãi vn duçrc tInh cho dn ngày KH thc t trã nçi.

iS'

4. Xir khoán chênh lch (nu co) sau khi sr diing Tài San Cm C d bü trir NghTa Vi Duçic Bão Dam
hoc rOt truâc han Tài San CAm C d thanh toán cho NghTa Vi Dirc Bão Dam hoc xi IS' Tài San
CAm C d thanh toán nç vay:
a)

Nu khoãn tin chênh léch iOn hon Nghia Vii f)irçic Bão Dam, khoãn tin chênh Iêch së dirçic
VPBank chuyn vao tài khoãn thanh toán cUa KH ma tai VPBank.

b)

Nu khoàn tin chênh loch nhô han Nghia Vu Dirqc Bâo Dam, toàn b dir nç gc chira dirçic thanh
toán së bi chuyn qua han và ap diing mi'rc lâi suAt qua han theo quy djnh tai Van kin tin dung.
Thai dim chuyn qua han theo quy dlnh cOa VPBank. PhAn nq Iãi chua duc thanh toán (nu co)
së bj áp dung lâi sut chm trá theo quy djnh tai Van kin tin ding.

5. Tnrông hap KH mun thanh toán no cho VPBank trtrOc thai han, KH phãi thông báo trirac bang van
bàn cho VPBank It nhAt 03 (ba) ngày lam vic và phai du?c VPBank dng S' dng thai phài thanh toán
cho VPBank s nq gc mun thanh toán, các khoãn Iãi, cac khoãn phi, các nghia vi tài chinh khác (nu
co) (trong tri.rông hap KH trá nq truac han mt phAn) hoc toàn b dir nçi gc, lãi khoân vay, các khoân
phi, các nghia vi tai chInh khac (nu co) (trong truOng hap KH trã nçi trrnc han toàn b) và khoãn tin
phi trã n trirac han theo mirc quy djnh tai Van kin tin ding, Diu Kin Giao Djch Chung nay.
6. KH vay bAng loai tin nào thI trá nq gc, lâí, các khoán phi và các nghia vii tài chInh khác lien quan
bAng loai tin do. TrnO'ng hap VPBank chO dng trich nçi tài khoàn cOa KH d thu ng ma tài khoán do
có loai tin khác vai loai tin vay, VPBank dirqc quyn thrc hin vic mua hoc ban ngoai t cho KR
nhir quy djnh tai Khoàn 7 Diu nay d thirc hin thu nç dung loai tin vay.
7. Viêc thanh toán các khoãn no cUa KR dirac thirc hién tai tru sa các dja dim kinh doanh cOa VPBank
hotc cac phuang thtrc khác theo quy djnh cOa VPBank tirng thai k5'. KH có th thanh toán nçi vay bAng
tin mat, chuyn khoãn hoc thông qua các phi.rong thixc thu nçi khác do VPBank trin khai tirng thai
k5'. KH cO nghia vç m& tài khoãn thanh toán tai VPBank và bão dam rAng tài khoãn nay cO dO s dir d
VPBank thu nr khi dn han. KH dng S' rAng, VPBank duqc thirc hin các bin pháp nhAc nq tir xa vã
các bin pháp thu hi nq theo quy djnh cOa VPBank tang thai k5'. VPBank cO quyn chO dng tam khOa,
trIch, tAt toán tài khoàn (tài khoàn thanh toán, tài khoàn The, tài khoãn tin gai tit kim, tài khoán tin
g1ri có k5' han va cac tài khoãn khác) cOa KR tai VPBank, các khoàn tin gai, tai san gai khác cOa KH
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tai VPBank hoc 1p üy nhiêm thu yêu cu các t chüc tin diing m tãi khoãn cho KH trich tin chuyên
cho VPBank d: (i) Thanh toán các khoan nçi dn han, qua han, các khoán lãi, các nghia vu tài chInh
khác phát sinh lien quan dn Khoãn Vay; (ii) Thanh toán, bU trà các khoãn n' den han, qua han, các
khoán lãi, cac nghTa vu tài chinh khác cüa KH tai VPBank và xir l2 các trueing hcip khác theo thóa thuQtn
gitra KH và VPBank. Nu các tài khoán cüa KH có loai tin khác vth loai tin vay và VPBank có dü
ngun ngoai te d mua hoc bàn cho KH trà na, thI VPBank sê tr dng mua hoc ban ngoai t cho KH
theo t' giá ma VPBank dang áp diing tai th?yi dim do d thu nçi. Trong truô'ng hop nay, VPBank së yêu
cu KH k, hoàn thin các chCrng tir mua, bàn ngoai t theo quy djnh cüa VPBank, truYng hop KH
không thiic hiên hoàc tir chi thuc hiên, VPBank có quyn tir dng thirc hin vic mua, ban ngoai t
cho KH theo quy dinh tai Diu Kién Giao Dich Chung nay. Vic VPBank ban ngoai t d KR trá nq
duçic thirc hiên phU hçp vâi quy djnh cüa pháp 1u.t.
8. Trong trtrmg hop vi bat kS' 1' do nào, khoân tin KH trã nçi cho VPBank bj khAu trir, thu hôi mt phan
hoc toân b theo lnh hoc quyt djnh cUa co quan có tham quyn, KH có nghia vi thanh toán s tin
bj thu hôi, khau trir do cho VPBank trong vông 05 ngày k tir ngày VPBank thông báo cho KH v vic
bj khâu trir, thu hôi do. KH chap nhn vic VPBank phvc hôi lai s ncr tuong Crng vOi s tin bj khâu
trir, thu hôi (ghi nçi igi hoqc coi nhu' Kff chwa thanh toán so' ncr tuvng rrng vái so' tkn bf khdu trz'r, thu
hói).
9. Các Ben thong nhat thOa thun v th tir thu ng nhu sau:
a) Truing hop khoãn vay chua bj chuyn qua han, di vâi mç1 khoãn tin thu nç, VPBank se thu theo
thcr tr uu tién nht.r sau và có quyn thay di thi.r tu tru tiên do ma không ph%1 thuc vào chI cüa KR
valhoäc các Ben lien quan: Các khoãn chi phi, phi cüa VPBank (nu co), các khoãn tin phat, tiên
bi thi.rông thit hai, tin lãi chm trâ trên nq lãi, tin lãi trén du ncr gc dn han, ng gc dn han và
các khoãn lien quan khác.
b) Truing hop khoàn vay bj chuyn qua han, VPBank së thirc hin thu theo thir tir sau: chi phi xCr 1
tài san bào dam, các khoàn phi, chi phi cüa VPBank, các khoân tin phat, bi thuOng thit hal (néu
có), nç gc qua han, tin lãi chm trã trên nç lãi, tin lãi tren du nç gc bj qua han và các khoán lien
quan khác.
Then 5. Co' Can Lal Thôi Han Trã No'
1. Truâc ngày dn han cUa các KS' trã ng gc vàIhoc lãi it nhat là 10 (muii) ngày, nu KH do gp khó
khän tam thu dn dn không có khá nàng trá ncr dung han, KR có th gin van bàn d nghj VPBank xem
xét co cau lai thu han trã no.
2. VPBank tren co si xem xét khã näng tài chInh cUa mInh và kt qua dánh gia khà nàng trâ nç cüa KH
cO quyên chap nhan hoc không chap nhn d nghj co cau lal thu han trà nç cüa KH. Nu KH duqc
VPBank dng S' cho co cau iai thu han trà ncr, khoàn vay cüa KH sê ducrc áp dung mc läi suât co câu
iai thu han trã no phü hop vái thOa thun cüa Các Ben trong Diu Kin Giao Djch Chung nay. Ngoài
vic ap dang lâi suat co cau thu han trã ncr, KR dng S' và cam kt man thu dÀy dii các diu kin theo
yêu cÀu ciia VPBank va thanh toan mpi khoân phat, chi phi lien quan tài vic co cau iai thu han trâ ncr
theo mcrc dinçrc VPBank thông báo.
3. ThOa thu.n co cÀu lai thu han trã nq chi cO giá tn khi ducrc 1p thanh van bàn có chr kS' ciia nguii cO
thÀm quyn cUa Các Ben.
Diu 6. Nq Qua Han, Chuyn Nçi Qua Han Va Chm Thanh Toán Tin Lãi
1. VPBank duçrc quyn chuyn ng qua han di vài s du ncr gc ciia KH trong cac truing hop sau:
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a) Dn thai han trá ng gc theo các K' trâ n dã thOa thuan gifla Các Ben trong Van kin tin ding ma
KH không trã ho.c trã khong dy dü du n gc Va không duc VPBank chp thuan Ca cu lai thai
hn trâ nçi. Thii dim qua han duçc tInh tir ngày k tip cüa ngày dn han trã n gc theo các K'
trã nci.
b) Dn thai han trâ nq gc tin vay dã duqc ca cu 1i thii han trã nq theo quy djnh tai Diu Kiên Giao
Djch Chung nay ma KH vn không trá hoc trà không dy dü dii no gc thu dã thOa thun. Thii
dim qua han dugc tfnh tir ngày k tip cüa ngày dn han trã nç g6c theo thôa thuân Vê Co CâU lai
th?ii han trá nç gita KH và VPBank.
c) KH phái trá nçi tnuc han trong cac tnuông hop thôa thun tai Diu Kin Giao Dch Chung nay
nhung không trã hoc trã không dy dü dii nç gc theo yêu câu cUa VPBank. Thi dim qua han
duçc tinh tir ngây k tip cüa ngày ma VPBank yêu cu KH phãi trã ncr tnurc han.
2. Khoán nq gc qua han së phãi chju lãi suit qua han k tir thai dim qua han cho dn khi Ben vay thanh
toán ht nq gc qua han, ci th nhu sau:
a) Tnuông hop Ben vay chm thanh toán no gc theo các phân k' trá nq dã thôa thuan gifla CáC Ben
trong Van kiên tin dung, Diu Kin Giao Djch Chung nay và VPBank khong quyt djnh thu hi
toàn b dii n con 'ai cüa Ben vay tri.ric thri han, thI phn dii no gc thirc t bj qua han phái chu
lãi sut qua han; phn dii no gc chua dn kS' trã no vn chju mc lâi suit cho vay trong han.
b) Tnuô'ng hop Ben vay vi pham nghia vii trã ng géic khi kt thUc thai han cho vay nêu tai Van kin tin
ding, thI toàn bO dii nç gc cOn Iai cUa Ben vay theo Van kin tin dung, Diu Kin Giao DCh
Chung nay phãi chju !ãi suit qua han.
c) TnuOng hop VPBank yêu cu Ben vay phãi thanh toán toàn b dii ng cOn !ai tnudc thri han, nu
Ben vay không thuc hin hoc thuc hin không dung nghia vi trã nç theo yêu cu cüa VPBank, thI
toãn bô dii ncr goc cOn lai cüa Ben vay theo Van kin tin diing, Diu Kin Giao Djch Chung nay
phai chju !ai suAt qua han.
3. Viêc VPBank chuyên no qua han và áp dung lãi sut qua han theo quy djnh tai Diu nay không ánh
hung dn vic VPBank thirc hiën các quyn khác theo quy djnh tai Van kin tin di1ng va Diu Kin
Giao Djch Chung nay. K tir thai dim qua han, VPBank cO quyn ap diing các bin pháp thOa thuân
tai Van kiên tin dung, Diu Kin Giao Djch Chung nay và (các) Hop dng bão dam (nu có) va/hoc
các bin pháp theo quy djnh cüa pháp 1ut d xir 1 no, thu hi tin vay.
4. VPBank së thông bao cho KH v vic chuyn ng qua han bang mt trong các hInh thirc thông báo thu
quy djnh t?i Diu Kin Giao Djch Chung nay. Thông bao cUa VPBank së bao gm cac ni dung v dii
ng gc bj qua han, thai dim chuyn no qua han, lãi suAt ap diing di vOi dii no gc bj qua han, cac
thông tin khac lien quan (nu co).

5. Tnurng hop KH không trã dung han tin lãi theo thOa thun giüa Cac Ben trong Van kin tin diing, Diu
Kin Giao Djch Chung nay va cac thOa thun lien quan, khoãn lãi châm thanh toán s bj VPBank chuyn
no qua han dng thai KH có nghia vii thanh toan cho VPBank khoán tin lãi chm trã theo quy djnh tai
Khoán 3 Diu 3 Phn B — Ban Diu Kin Giao Djch Chung V Vay Tirng LAn VàJHoc Vay Han Mtc.
Diu 7.

Chm Dfrt Cho Vay, Thu Hôi Nq Trtro'c Han Va Xfr L No'

1. KH hoan toan dong 2 rAng, khi xãy ra mt trong cac tnuOng hop sau day, KH së không duqc VPBank
giãi ngân, së b VPBank chAm drt cho vay va phãi tra no tnuâc han cho VPBank:
a) KH cung cAp thông tin, tài !iu lien quan ti vic vay vn sai sir that, không chfnh xac, không trung
th%rc khi d nghj vay vn hoc trong qua trInh vay vn tai VPBank;
b) KH vi pham nghia vi trã ng gc, läi, phi, chi phi va bAt kS' nghia vi,1 tài chinh nao khac di vâi
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VPBank (bao gm nghia vu trâ n theo bt k' KS' trà nçi gc, K5' trà nç lâi nao) theo thóa thun
giia VPBank va KH tai Van kin tin dung, Diu Kin Giao Djch Chung nay va các van bàn thóa
thun lien quan;
c) KH không rut vn trong th?i hn (nu co) duçc quy djnh tai Van kin tin d%ing, Diu Kién Giao
Djch Chung nay va các van bàn CO lien quan vàJhoc yêu cu cüa VPBank;
d) KH sl:r diing vn sai mic dIch;
e) KH có hành vi không trung thrc, trn tránh, thiu thin chI vói VPBank trong qua trinh vay von,
trã no; không phi hqp vâi VPBank trong qua trinh VPBank kim soát sau vay và/hoc không cung
cp duçc cho VPBank cac chlrng tir, tài lieu phc v11 cho hott dng kim soát sau vay cOa VPBank;
f) KH bj ch& hoc bj TOa an tuyên b là dà cht; bj TOa an tuyên b mAt tich, bj mAt näng 1rc hành
vi, bj khó khän trong nhn thlrc và lam chIt hành vi; ly hôn, chia tài san chung trong thai k5' hon
nhân; bO trn hoc thay di ni cu trIt ma không thông báo cho VPBank;
g) TInh hInh tài chinh, thu nhâp, tài san cIta KH vàIhoc HO kinh doanhi Doanh nghip tu nhân do KH
lam chIt giám slit; phn l&n tài san elm KH vàThoc HO kinh doanli/ Doanh nghip tu nhân do KH
lam chIt bi kê biên, phong tOa, cAm gi hoäc bj tranh chAp; KH bj lien quan tâi vi an hInh sir (bj
kh&i t& bat, truy t& xét xl:r, chAp hành hInh pht tü...); KH vãlhoäc HO kinh doanhl Doanh nghip
tu nhân do KH lam chIt lien quan dn cac tranh chAp, khiu nai, khiu kin ma VPBank nhn djnh
là có th ành huâng dn khà nãng trà nçi cIta KH cho VPBank;
h) Các tài san bào dam tin vay (nu co) bj mAt, hu hOng, giãm sItt giá trj, bj quy hoach hoc lien quan
den các tranh chap, khiêu nai, khiu kin ma VPBank nhn cljnh là cO khà nàng ánh huâng dn vic
thu hi vn elm VPBank;
i) Tnrng hap khoãn vay duçrc bão dam b&ng tài san cIta Ben thlr ba (nu co) ma xay ra mOt trong các
tru?ng hçp sau:

j)

-

Ben thlr ba là cá nhân bj ch& hoäc bj TOa an tuyên là dã cht; bj TOa an tuyên b mAt tich,
bi mat nãng luc hành vi, bi kho khàn trong nhn thlrc và lam chIt hành vi; ly hôn, chia tài san
chung trong thai k5' hon nhân; bô trn hoc thay di nai cu trIt ma không thông báo cho
VPBank;

-

Ben thlr ba là doanh nghiép hoãc t chlrc khác thuc hin vic chuyn di, chia, tách, hap nhAt,
sap nháp, giài th& phá san; thay dM dja chi trii sâ, dja chi lien lac ma không thông báo cho
VPBank.

Tru?yng hap Ben vay cO nhiu khoãn vay, khoãn tin ding khác tai VPBank, thI nu co bAt k5' Hap
dong cho vay, khoàn tin ditng nào phát sinh nç qua han hoc phái trà n truc han, thI Hap Dng
cO th chua dn han cItng duc coi là dn han và Ben vay phài thanh toán ngay toàn bO du n' con
lai cho VPBank;

k) Ben vay hoc Ben thO ba là cá nhân (trong twang hap khoán vay duçic báo dam bang tài san cIta
Ben th ba) bj khó khàn trong nhn thc va lam chu hành vi; Chia tài san Chung trong thai k5' hon
nhân;
1) Ben vay không cung cAp, cung cAp không dAy dIt hoc không dung thai han các chlrng tir chng
minh hoc lien quan dn vic sIr diing vn vay theo quy djnh cIta VPBank tlrng thai kS'; Ben vay
không phi hap vOi VPBank trong qua trInh VPBank kim soat sau vay; hoc Ben vay không cung
cAp cho VPBank báo cáo tInh hInh thu nhp trong thai gian vay vn theo yêu câu cIta VPBank.
m) KH phat sinh du ng khác qua han hoc du n khác bj thu hi n truOc han tai VPBank hoc tai các
t churc tin dting khác;
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n) KH vàlhoàc Ben bão dam (là chInh KU hoc Ben th& ba khác dâ k hçip dng báo dam cho nghia
vy cüa Kfltheo Van kin tin dyng) vi phm bt k' nghTa vii nâo di vói VPBank theo Van kin tin
dung, Diu Kin Giao Djch Chung nay và!hoc Hçp dng báo dam tin vay hoc xay ra các trung
hçip phai xr ! tài san bão dam d thu hi nr theo quy djnh cUa Hcip dng báo dam;
o) KH khong cung cap, cung cp không dÀy dü hoc không dung thii hn cac chfrng tir chirng minh
hoc lien quan dn vic scr diing vn vay theo quy djnh cña VPBank tirng thai ks'; hoc KH không
cung cp cho VPBank, báo cáo tInh hInh thu nhp trong thai gian vay vn theo yêu cÀu cüa VPBank;
p) KH vàlhoäc Ben bâo dam không thisc hién hoc thirc hin không dOng các yêu cau, chi dAn cüa
VPBank lien quan dn các cong vic nhÀm k kt, thirc hin, duy tn Van kién tin diing, H9p dng
bão dam nhix: cOng chi.'rng, ching thuc, djnh giá, dang k giao djch bâo dam, tu vAn xác thirc tài
san/giAy ten, kim kê, quãn ! tài san báo dam;
q) KH không thrc hiên tái tic Hp dng bâo him hoc dóng phi duy tn Hp dng bão him theo yeu
cAu cUa VPBank hoc KH bj Cong ty bão hiAm tir chi ban báo him;
r)

Phát sinh các sir kin dAn dn muc dIch vay vn cüa KH không dixçc thi.rc hin hoc khong tip tiic
duac thirc hiên;

s) Doanh nghip tir nhân hoc H kinh doanh do KH lam chU hoc lam thành viên cO ten trong danh
sách ngirng hoat dng/tam ngirng kinh doanh/chAm dut hoat dng trên website cüa Tang ciric thud
trong tnrOng hçp KH vay vn d phuc vii cho boat dng kinh doanh ciia Doanh nghip tir nhân/Hô
kinh doanh nay;
t)

KH vi pham pháp lut, chInh sách ciia Nhà nuOc;

u) KH khOng b sung, thay th tài san bão dam theo yêu cAu ciia VPBank;
v) CO quyt djnh ciia co quan Nhà flUC có thAm quyn v vic VPBank phãi thu hèi nç tnrO'c han;
hoc phát sinh các sr kin thay di, ban hành mói chInh sách, quy djnh pháp lut hay các quyêt
djnh ciia c quan Nhà nuác có thAm quyên lien quan tó'i vic cho vay, lãi suât cho vay, CáCh tInh lâi
hoc các sir kin bAt khã kháng/tru&ng hçrp khAn cAp nhu khiing b, chiên tranh, bo dng, dInh
công, bãi công, Ian công, biu tinh, thiên tai ma VPBank dixo'c yêu cAu thu hi n trt.ràc han hoäc
phai thu hi no tnrc han d bão dam thu hi no vay;
w) Viêc cho vay, giâi ngân CO th dAn dn Vic vi pham các quy djnh ciia pháp lut và/hoc co th lien
quan trrC tip hoc gián tip dn hanh vi vi pham pháp Iut (bao gm Ca CáC quy djnh ciia pháp lut
vA PhOng, chng rira tin, chng tài trg khiing ba);
x) Viêc cho vay, giãi ngân lien quan dn bAt kS' t chcrc, cá nhân nao có ten trong danh sách den, danh
sách canh báo, danh sách PhOng, chng rCra tin khác do ca quan nhà nu9c cO thAm quyn ban hành,
khuyAn nghj áp diing và/hoc dugc áp diing tai VPBank;
y) Các tnrOng hp theo quy djnh tai Dim 1 Khoán 2 Diu 9 PhAn B — Ban Diu Kin Giao Djch Chung
V Vay Tirng Lan Và/Hoc Vay Han MOe.
z) Các truO'ng hçip khác ma VPBank xét thAy cAn thit d báo dam thu hi no vay;
2. Khi xay ra mt trong các trisO'ng hçp nëu trén, VPBank cO quyn (nhirng khOng cO nghra vi.1) can cO vào
tInh hInh thijc t vâ lra chn thai dim thIch hçp d quyt dinh ngirng giãi ngân, chAm dOt cho vay va
thu hi nq tnrâc han. Khi VPBank quyt dinh thu hi na trixOc han, các khoan nq gc, lãi và các nghia
vi1 lien quan khac cOa KH thuc pham vi VPBank thu hi no trirO'c han dii dã dn han hay chua dn han
du trO thành khoán na dn han.
3. VPBank së thông báo cho KH v vic chAm dOt cho vay, thu hi ncr tnrOc han bAng mt trong các hinh
thOc thông báo nhi.r quy djnh tai Diu Kin Giao Djch Chung nay. Thông báo ciia VPBank së nêu no
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thii dim chm dirt cho vay, thu hi nçi trucc han, s du nci gc bj thu hi nçi truOc han; thai hn hoàn
trá s du nç g& bj thu hi nq truâc han, thi dim chuyn nç qua han; lãi suát áp diing dôi vói so dr
no gc bj thu hi truâc hn vâ cãc thông tin khác lien quan ti nghia vi trã n cUa KH (nêu co). KH
cam kt thixc hién trà no truOc hn theo dung Thông báo cüa VPBank.
4. Xt I nq vay: Trung hp KH khong thirc hin dung nghia vii trá nç (bao gm Ca nghia vi trã n truác
han), ngoài vic chuyn qua han và áp diing läí suAt qua han, VPBank duc quyn áp diing các bin
pháp d thu hi nçç bao gm nhixng không giâi han:
a) Xü 1' tài san bão dam theo thôa thun ti Hçip dng bão dam;
b) TrIchltht toán cac tài khoãn, các khoán tin gth, tãi san gtri khác cüa KH ti VPBank vã scr diving
tin/tài san có ducic d thu hi no;
c) Yêu cu cac t chü'c tin dmg khác trIchItt toán các tài khoãn, các khoán tin gCri, tài san giri khác
cüa KH tai t chüc tin diing do (nu co) d thanh toán nghia viii trã nq cüa Kil ti VPBank.
d) Di trir vói các nghia vii tài chInh khác cüa VPBank di vi KH (nk co).
e) Các bin pháp xir l nç khác phü hop vài quy djnh cüa pháp lut Vit Nam.
Tnring hop sau khi áp diing các bin pháp xCr 1 nç nhirng vn không dü d bü dp toàn bQ nghTa v1i
trá ng cüa KH vdi VPBank thI K}{ có trách nhiêm tip tc trã dy dü các khoân ncr gc, lAi và các nghia
vu tài chinh chixa duoc thanh toán cho VPBank.
Diéu 8. Quyn Va Nghia Vi Cüa VPBank
1. Quyn cüa VPBank:
a) Tr chi cho vay, tir chi giãi ngân tin vay nu KH không dáp urng dy dü các diu kin, thu tic
theo yeu cu cüa VPBank hoäc VPBank không có dü diu kin d cho vay, giái ngân t?i thri dim
KH yeu cAu;
b) Thrçrc quyn thay di thai hn diu chinh lãi sugt và biên d diu chinh lãi suAt trong cac truông
hop theo thóa thuân tai Van kin tin dung, Diu Kin Giao Djch Chung nay và các thOa thun lien
quan khác hoäc cho phü hop khi thj twang có bin dcng bt thi.rông hoc chInh sách tin t và lãi
suit cüa Ngân hang Nhà nLrac cO su thay di ãnh huâng dn lai sut khoãn vay;
c) Duoc quyn yêu cu KH sir ding moi tâi san, ngun thu cüa KH d thanh toán các khoán ncr cho
VPBank dy dü, dung han;
d) Duoc quyn lien he trirc tip voi các ben cO nghia vu tài san di vâi KH d nhn các khoân tiên, tài
san ma ben dO phãi trã hoc phái giao cho KH;
e) Ducrc quyn tr%rc tip kim tra hoc yeu cu KH thông báo, cung cp thông tin v vic sir diing von
vay, tInh hInh tài san, tài chInh, thu nhap cüa KH, v ti san bão dam, vic tuân thu v pháp 1utt
bao gm pháp 1ut v môi truang và cac thông tin khác lien quan dn khoán vay ho.c dn tInh hInh
thirc hin nghia vu trâ nç cUa KH;
f

Duqc yêu cu KH b sung them tai san cüa mInh hoc cUa Ben thir ba vào th chAp, cAm c& k qu
cho VPBank trong cac truang hop VPBank nhán djnh rAng giá trj tài san bão dam hin ti không
dü d bão dam cho nghIa vi trã ncr cüa KH;

g) Dircrc quyn xir l tai san bão dam cüa KI-J vàIhoc Ben thu ba (nu co) d thu hi nq;
h) Co toàn quyn chuyn giao, ban cho Ben th ba toan bO ho.c mt phAn khoãn ncr cüa KH theo VAn
kiên tin diing ma không cAn phAi CO sir dng cüa KH;
i) Tir dng tam khOa, trIch, tAt toán tai khoAn (có kS' han, không k5' han) cüa KH ti VPBank, cac
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khoãn tin gCri, tài san gui khác cüa KH tai VPBank hoc !p üy nhim thu yêu cu các t chixc tin
ding m& tài khoàn cho KH trIch tin chuyn cho VPBank d thu hi các khoàn nçi gc, lãi tin vay,
phi, phat, cac khoàn phài thanh toán, hoàn trà, bi thu&ng cho VPBank theo Van kin tin diing và
Diu Kin Giao Djch Chung nay hoäc bt cir khoàn nq, nghia vu thanh toán nao khác cüa KH di
vri VPBank theo cac cam két, thôa thun hoc van bàn khác k' kt giCra VPBank và KH.
j)

Trumg hop KR, Ben Cm c& Ben Bào dam cô nhiu nguô'i, thI tht cã các KH phài cUng lien dâi
thuc hin nghia vi theo quy djnh cüa Van kin tin ding và Diu Kin Giao Djch Chung nay. Không
phçi thuc vao bt k' quy djnh hay thóa thuan nao khac giiia cac KH, Ben C.m cé,, Ben Bào dam,
VPBank có quyn yêu cu bAt dr ai trong s cac KH, Ben CAm c& Ben Bào dam phãi thirc hin
toàn b nghia vi theo Van kin tin diing, Hap dng cAm c& Hap dng bào dam và Diu Kin Giao
Djch Chung nay.

k) Diiçc quyn lra ch9n phuung thCrc giri Xác nhn chAp thun cüa VPBank ti KH theo met, mt so
trong các phixang thuc sau: Qua chuyn phát tái dja chi cüa KR, qua email, qua SMS CO gn duOng
link d KH vao xem và tài Xác nhân hoc bAt kS' phwmg thirc nào khác duçc VPBank triAn khai
ttmg thai ks'. TruOng hap VPBank dã thirc hin gi:ri Xác nhn chAp thuan cUa VPBank cho KH theo
phuang thtrc nêu trên nhmg KH không nhn duçc vi bAt k' l do gI, theo Van kin tin ding,
VPBank có quyn (nhung không CO nghTa yin ) cung cAp cho KH Xác nhn chAp thun cOa VPBank
bàn gc/bàn sao có xác nhn dã di chiu vOi bàn gc theo quy dnh cüa VPBank. TrInh tinT, thu tçic
thinrc hin vic cung cAp bàn gcIban sao Xàc nhn chAp thun cüa VPBank nêu trên thinrc hin theo
quy djnh cOa VPBank tai thri dim KH d nghj.
I) Tru?yng hap KM l can b, nhân viên cüa VPBank, nu KH nghi vic ti VPBank, VPBank duçc
quyn su dining mt phAn ho.c toàn b càc khoàn tin ma VPBank phài thanh toán cho KR khi KH
nghi vic (tin krang, tin thu&ng, tiAn tn cAp ....) d thu hi các khoàn nq, các nghia vii tài chInh
cüa KR di vOi VPllank theo Hap Dng, Diu Kin Giao Dich Chung nay.
m) Tri,rc tip kim tra hoc yeu cAu Ben vay thông báo, cung cAp thông tin v vic man thu pháp lut
bao gm cà pháp lut v môi tru?nng cüa Ben vay.
n) Duçic quyn sCra di, diu chinh bAt kS' diu khoàn, diu kin nào cüa Diu Kién Giao Djch Chung
thy t1.rng thñ dim ma VPBank cho là phil hap thy theo quyt djnh cüa VPBank. Phuong thuc gui
và nhân các thông báo sCra di, diu chinh Diu Kin Giao Djch Chung gita VPBank và KH thlnTc
hiên theo quy dnh ti Diu 8 PhAn A cüa Diu Kin Giao Djch Chung nay. KH thrqc coi là chAp
thun toàn b nhtng ni dung sua di theo thông báo cüa VPBank nAu KH tiAp tinic duy trI khoàn
vay ti VPBank sau thOi dim VPBank thông báo.
2. Nghia vini cüa VPBank:
a) Giãi ngân tin vay cho KH theo dung thóa thuan;
b) Giái chAp tài san bão dam (nu co) sau khi KH dâ thi,rc hin xong toàn b nghia vini di vói VPBank
(bao gm Ca ngh7a vy khóng thrçrc báo dam bang tài san).
3. VPBank cO càc quyn và nghia yin' khác theo thOa thun t?i Van kin tin ding, Diu Kin Giao Djch
Chung nay và theo quy dnh cüa pháp lust.
Diu 9. Quyn Va Nghia Vi Cüa KIT
1. QuyncuaKH:
a) Duqc nhn và sCr ding vn vay tr VPBank theo dung thOa thuLn;
b) Di.rçc nhn lai Tài San CAm C và GiAy t v Tài San CAm C sau khi KR dâ thi,rc hin xong toàn
bQ nghia yin' vâi VPBank theo dung thOa thun tai Van kin tin ding, Diu Kith Giao Djch Chung
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nay;
c) Duqc yêu cu VPBank giãi tôa tài san bão dam thuc sâ h&u cUa KH (nu co) sau khi KB hoàn
thành tht cã các nghia vi vâi VPBank.
2. Nghia vii cüa KH:
a) Cung cp dÀy dü, chInh xác và trung thirc các thông tin, h sa, tài 1iu lien quan dn vic vay vn
theo yêu cu cüa VPBank trong sut qua trInh vay von;
b) Scr diing vn vay dung mvc dich và cam két chju trách nhim truóc pháp 1ut và VPBank ye miic
dIch sü diing vn vay cüa mInh;
c) Cung cAp thông tin vWhoc to mi diu kin d VPBank tr%rc tip kim tra, giám sat v tinh hInh
scr dung vn vay, tInh hInh tài san, thu nhp cüa KH, v tài san bào dam và các thông tin khác lien
quan dn khoán vay hoc dn tInh hInh thrc hin nghia vii trã nq cüa KH;
d) TruOng hçp m1ic dIch vay vn cüa KB tai Van kin tin dicing là d thanh toán (met phAn hoc toãn b) tiên
mua hang hOa, sCr diing djch vi tai Nha cung cAp, khi phát sinh các tranh chAp, khiêu nai lien quan den hang
hóa, djch vii duçc cung cAp, KB cO nghia vi1 giái quy&tranh chAp, khiu nai vol NM cung cap, các tranh chap
và khiu n?i nay không lien quan dn VPBank. Nu vi ! do nan dO ma VPBank bj ãnh hithng (v hlnh ànb
uy tIn, thit h...) tir tranh chAp, khiu nu nêu trén, KR cO trách nhim bi thuô'ng, thanh toán cho VPBank
các thit hai phát sinh.
e) B sung them tài san vào th chAp, cAm c, k' qu5... d bão dam cho vic thixc hin nghia vii trá nç'
theo Van kin tin diing va Diu Kin Giao Djch Chung trong các trll?lng hçrp VPBank có yêu cAu;
f) Thirc hin dung các quy djnh v Iãi suAt da dugc thOa thuan tai Van kin tin dicing, Diu Kin Giao
Djch Chung nay và các vAn bàn lien quan. KR hoAn toàn chAp thun các mirc lAi suAt duçc VPBank
diêu chinh phü hQp voi thôa thuan cüa Các Ben trong VAn kin tin diing, Diu Kién Giao Djch
Chung nay vWhoc các vAn bàn lien quan;
g) Thrc hin dung các nghia v',i theo VAn kin tin ding, Diu Kin Giao Djch Chung nay va các vAn
bàn lien quan k2 giüa các Ben, nAu vi phm ma gay thit hai thI bi thixO'ng cho VPBank toàn b
thia hai phát sinh nhix quy djnh tai Diu Kin Giao Djch Chung nay bao gm nhung không hn ch
boi các thit hal nhu: chi phi tim kim, thu gi xir 1 tài san an dam; chi phi 1ut su, an phi, l phi
Tôa an, phi thi hành an; các khoàn chi phi ma VPBank phai bi thi.rông hay chju phat vâi Ben thIr
ba do vi phm cüa KH trirc tip hoc gián tip gay nén v.v...;
h) Trung hp KH drc giài ngAn vn vay bAng tin mt hoc duc giãi ngân vào tài khoan thanh
toán cüa KR, KH cam ket si diing toàn b So tin cho vay duçc giài ngân vào tài khoãn thanh toán
cüa KH dê thanh toán, chi trà cho Ben th htr&ng (không bao gm pháp nhân) có tài khoãn thanh
toán tai t chüc cung Crng dch vii thanh toán. KB có trách nhim cung cAp cho VPBank các thông
tin, tài lieu, chüng tir cAn thi& d VPBank thirc hién giài ngân và cam kt chju trách nhim ye tInh
chInh xác, trung thuc cUa cac thông tin, tâi lieu và chirng tir cung cAp cho VPBank.
i) Trong mi tnrông hçp së sir ding toàn b các ngun thu nhp cUa mInh và toàn b tài sAn thuc so
hitu vA!hoc quyn quan !, sir dimg hcrp pháp cña mInh và tài san cUa h gia dInh, tài sAn chung
vq chng và phAn s& hiru cüa mInh trong tAi sAn chung d thanh toan ht cac nghTa vii ng cüa KH
vii VPBank theo VAn kiin tin ding, Diu Kin Giao Djch Chung nay va cAc van bàn, thóa thun
khàc. KH cam kt sê tu nguyen thrc hin cam kt nay bAng mi hInh thirc, bàn giao cac tài sAn nói
tren cüa mInh cho VPBank và h trq VPBank trong vic nhn và xir 12 các tAi sAn dO d tra n cho
VPBank.
j)

Tuân thu pháp luât, chinh sach cOa Nhà nuic bao gm CA vic tuân thu dAy dU quy djnh cüa pháp
!ut v Mo v môi tnr&ng.
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k) Khong duqc chuyn nhucmg các quyn và nghia vii cüa mInh theo Van kin tin ding cho Ben thj:r
ba, trir trir6ng hçip duçic VPBank dng 2 bang van bàn.
1)

KR dng r&ng VPBank có th tir chi thirc hin cho vay, tir chi giài ngân cho KH ma không phài
chju bt ki trách nhim nào nu nghi ng:
Vic cho vay, giái ngân có th dn dn vic vi pham các quy djnh cOa pháp !uât vàIhoc có th
lien quan trirc tip hoc gián tip dn hành vi vi pham pháp Iut (bao gm Ca CáC quy djnh cüa
pháp lut v Phông, ch6ng ri:ra tin, chng tài trcc khüng b);
Vic cho vay, giái ngân lien quan dn bt kS' t chrc, cá nhân nào có ten trong danh sách den,
danh sách cãnh báo, danh sách Phông, chng rCra tin khác do co' quan nhà nuâc có thm quyn
ban hành, khuyn nghj áp ding vàIhoc duçc ap dung t?i VPBank;

m) KH cam k& tuân thu và thirc hin dOng các thóa thun vi VPBank trong Hop Dng Djch Vu
NHDT.
n) KH dng r&ng VPBank có quyn duçic thijc hin các bin pháp cn thit d tim kim, thu thâp và
xac minh các thông tin, dt lieu v KH, tài san cOa KH và các thông tin khác lien quan tâi KH d
phc v1i cho vic k,2 k& và thrc hin Hop Dng. D phiic viii cho vic k kt và thiic hin Hop Dng
(bao gm Ca cong tác thu hi ncr/quãn ! khoàn ncr cUa VPBank), bang vic k kt Hop Dng, KH
üy quyn cho VPBank dai din, thay mat KH lien he, lam vic vó'i các co' quan, don vj lien quan,
k cac giy tr, tài lieu cn thit gi:ri các Co quan, don vi lien quan (nu duqc yêu cu) d thirc hin
xác nhn, xác minh, thu thp thông tin v (i) tInh trng cu trO, vic lam, nhân kbu cüa KH va gia
dInh KH; (ii) tInh trng hot dng, san xut, kinh doanh; tInh trng thixc hin các nghia vii vó.i Nba
nurc (thu& bào him...); (iii) tInh trang, thông tin v tài san thuc so hiru cUa KH; (iv) các thông
tin, dU' lieu khác có lien quan tói vic k kt va thirc hin Hop Dng. KH dng ring VPBank duçic
Uy quyn li cho ben thir ba thrc hin các cOng vic dugc üy quyn nêu trên.
o)

Giao giy t?i cüa Tài San CAm C cho VPBank theo dOng thOa thun ti Hop Dng;

p)

Cam kt tuân thO va thirc hin dOng các thôa thun vi VPBank trong Thóa Thun Djch Vi NHDT.

3. Dôi vâi KH là Can b nhân viên lam vic ti VPBank, Cong ty TNHH quán l tài san Ngân hang TMCP
Vit Nam Thjnh Vuçrng, Cong ty tài chInh TNHH mt thành viên Ngân hang Vit Nam Thjnh Vucrng:
a) TruO'ng hop KR là Can b nhân viên cüa VPBank, Cong ty TNHH quãn 1 tài san Ngan hang TMCP
Viét Nam Thjnh Vuçrng, Cong ty tài chInh TNHH mQt thành vién Ngân hang Vit Nam Thjnh
Vucrng (sau day gi chung là "Doanh nghip"), KH dng ring khi KH nghi vic ti Doanh nghip
vi bAt k' 1 do nào (do ht thii hn hop dng lao dng, bj sa thai, thóa thun chAm dCrt hop ding
lao dng vOi Doanh nghip, ...), tüy thuc vào chInh sách cüa VPBank tirng thai kS', VPBank có
th xem xét áp ding mt hoc mOt s cách thIrc xCr l nhu sau:
(i) ChAm dirt cho vay, thu hèi ncr truc hn di vii KH. Truông hop nay, KR có trách nhim
thanh toán toàn b du nq vay (gc, !ai, phi, ...) và hoàn thành các thO tiic tAt toán Khoãn vay
chm nhAt vào ngày lam vic cui cüng cüa KH ti Doanh nghip hoc mt thri dim khác
theo thông báo cOa VPBank. Trurng hop KH khOng thanh toán dAy dü du ncr cho VPBank
theo thông báo, toàn bO du ncr cOa KH s bj chuyn qua hn và bj xix l theo quy dinh, thôa
thun ti Hop Dng.
(ii) Diu chinh lãi suât cho vay vA mtrc lãi suAt cho vay tuo'ng (mg dành cho KR cá nhân thông
thumng vay không Co tài san bão dam cOa VPBank. M(mc lài suAt cho vay ci thA duqc diAu
chinh se ducrc VPBank xác djnh can dr tren cad yu t nhir thi hn cho vay, m(mc thu nhp
cüa KH theo dánh già cüa VPBank, san phAm vay ma KH tham gia nhung dam bào ti da
khong qua 40%/näm. M(mc !ãi suAt cho vay diu Chinh cii th së dircrc VPBank thông báo cho
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KH khi thrc hin vic diu chinh. Vic diu chinh läi suit duçic thrc hin tir ngày tip theo
ngày lam vic cui cüng cüa KH tai Doanh nghip.
(iii) Diu chinh cac khoãn phi lien quan phü hçrp vri chinh sách cüa VPBank tt'rng thii kS'.
(iv) Yêu cAu KH cung cAp b sung các h sa, tài 1iu hoc b sung các diu kin cn thit d
VPBank xem xét và quyt clinh vic cho phép KH tip t%lc duy tn Khoãn vay tai VPBank.
b) Tri.r&ng hçp KH không bj VPBank chAm dirt cho vay, thu hi nç tnx&c han và nu KH tip tiic duy
tn Khoãn vay sau khi cIA nghi vic tai VPBank, KH dugc coi là dng vói tAt ca các chInh sách
diu chinh cüa VPBank.
c) Ngoai trir cac diu khoAn, diu kin khác tai Diu kin giao djch chung nay, d bAo dAm khA nAng
thanh toAn cac khoAn nç dn han, KH dng )2 ring VPBank duçcc quyn tam khóa, chü dng trIch
tài khoAn nhân krang cüa KH tai VPBank vài'hoc lien he vi Doanh nghip (Dan vj trA krang cho
KH) d yéu cu Doanh nghip chuyn cac khoAn tin luang, tin thi.r&ng, tin trçl cAp, ... cüa KH
cho VPBank d VPBank thu hi cAc khoAn nç, cac nghia vu tài chInh cüa KH di vi VPBank.
4. KH Co các quyn va nghia vii khác theo thOa thun tai H Dng, Diu Kién Giao Dlch Chung nay và
Hçrp dng bAo dAm tin vay, các vAn bàn khAc k' kt vO'i VPBank và theo quy djnh cüa pháp lut.
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PHAN C — BÀN DIEU KILN GIAO DCH CIJUNG yE VAY ILN M15'C THU
('Thu3c Diu kin giao dich chung v cdp tin dyng dành cho Khách hang cá nhOn tai VPBank)
Diu 1. Giãi thich tfr ngfr:
1. "KHIBên vay":
— Là Ca nhân có tài khoàn thanh toán ma tai VPBank, diric VPBank chp thun cho vay han mirc
thu chi tài khoàn và k kt Hçip dng cho vay han mi.rc thu chi tài khoán vai VPBank.
— Dng thii là Ben c.m c trong tru&ng hcip han müc thu chi bào dam 100% bAng tin gi tit
kim/tin g1ri có kS' han cüa chInh KH tai VPBank.
2. "Khoän Vay": Là s tin VPBank cho KH vay theo phucmg thüc Cho vay theo han mtrc thu chi trên
tãi khoãn thanh toán nhu quy djnh tai Van kin tin diing.
3. "Giy Bang ks": Là tài 1iu, van bàn duâi bt k5' hinh thrc, ten gi nào trong do có ghi nhn nôi dung
däng k vay vn theo phuang thi.rc cho vay theo han mrc thu chi trên tài khoãn thanh toán tai quAy
giao djch cüa VPBank và khoãn vay nay không có tài san bão dam ma KR da k, xác nhán dng .
fng thai vai viêc dang ky vay vn theo tài 1iu, van bàn nêu trén, KH CO th kt hQp däng k s'r diing
môt, môt s san phAm, djch vu ngân hang khác bao gm nhung không giài han ma tài khoàn thanh toán,
the ghi n, djch vii ngân hang din tcr,...
4. "Bk ngh vay vn": Là ni dung ghi nhan cac d nghj vay vn cüa KR t?i GiAy Däng k. Trên ca sa
D nghj vay v6n cUa KH và các h so, tài 1iu do KH cung cAp, VPBank së xem xét, thAm djnh va quyt
djnh cho vay di vâi KH.
5. "Xác nhn chAp thun cüa VPBank": Là các ni dung chAp thun cho vay cüa VPBank di vai KH
theo ni dung tai GiAy dang k.
6. Hqp dng cho vay han mtrc thAn chi tài khoãn (sau dày gi là "Hqp Bng"):
— Là Hçp dng cho vay theo han mirc thAu chi trên tài khoàn thanh toán da ducic k kt gifla VPBank
va Khách Hang trên Kênh VPBank NEO, bao gèm cà (cac) phii 1ic, van bàn sl:ra di, b sung và
van bàn lien quan [áp dyng di vó'i (i) KU vay hqn nnc thdu chi online khong có tài san báo darn
trên kênh VPBank NEO; (ii) KU vay hgn rn&c thdu chi cOrn cO 100% sO dir tkn gl'ri có kj) hqn bang
phu'crng tin din ti' trên kénh VPBank NEO, (iii) K!-]' vay theo hgn rnü'c thAu chi trên tài khoOn
thanh toán qua VPBankNEO theo gói sanphdrn tkn gtri cO kj' hgn báo chz'rng thdu chi].
— Là Hap dng cho vay theo han mirc thAu chi trén tài khoàn thanh toán di.rqc k kt gifla VPBank va
Khach Hang, bao gm cã (các) phi liic, van bàn sa di, b sung và van bàn lien quan [op dyng dOi
vOl (0 KU vay hgn m&c thOu chi trén tai khoán thanh toOn va khoOn vay dirçyc bOo darn 100% bcng
tkn gei tiét kirn cOa chInh Khách Hang tQi VPBank; (ii) KU vay hin rnz'rc thôu chi trén tài khoán
thanh toán có tài san bOo darn khOc].
7. "Van kin tin ding":
Khi Khách hang sCr ding Djch vii tin ding nêu tai Phn C — Bàn Diu Kin Oiao Djch Chung V Vay
Han Müc ThAu Chi, Van kin tin dicing có th là:
— GiAy Dang k, Xác nhn chAp thun cña VPBank (Op dyng di vOl KhOch hang vay thOu chi khong
cO tài san bOo darn tgi Qudy giao dfch cOa VPBank.
— Hap dng cho vay han mCrc thAu chi tài khoãn (COc trw'fng hçrp khOc).
8. "Hn mfrc thAu chi": là s tin ti da ma VPBank cho phép KH chi vuçlt s tin cO trén tài khoân thanh
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toán cüa KH tai VPBank theo Van kin tin diing.
9. "Tài khoãn thu chi": là tài khoân thanh toán b&ng Dng Vit Nam cüa KR ma tai VPBank dé str diing
Han mirc thu chi ducic VPBank cAp theo quy djnh cUa VAn kin tin diing.
10. "Cho vay theo han mire thAu chi trên tài khoán thanh toán": Là phucmg thüc cho vay, theo do
VPBank cho phép KH chi vti9t s tiên có trén tài khoAn thanh toán cüa KH tai VPBank trong phm vi
Han mirc thAu chi duGc cAp d thixc hin djch vii thanh toán trén tài khoAn thanh toán. KH phài trà lAi
trén s tin chi vixo't quA và hoàn trA s tin chi vixçrt quA nay cho VPBank theo quy djnh tai VAn kiên
tin diing và Diu Kin Giao Djch Chung nAy.
11. "Tin gui có k' han BAo chtrng thAn chi1Tin gui có ki han": Là sAn phAm tin gri thuQc Gói sAn
phAm Tin gui cO k' han Bào chCrng thAu chi, theo do, KH gui tin tai VPBank trong mt thai han nhât
dinh vói nguyen tc hoàn trA dAy dü tin gc vA lAi cho KH. Khoàn Tin GCri cüa KR dixcic gci tat là
"Khoãn Tién Gui". Khi gCri tin tai VPBank, KH dng thôi duçic tham gia sAn phAm Vay h?.n mi'rc thâu
chi cAm c bang chInh s du KhoAn Tin Gui. Tri.r&ng hop KH không cO nhu cAu hoc không duçic phé
duyt cAp han mirc thAu chi, KH së không dA diu kien dA tham gia sAn phAm tiên gui nAy.
12. "Vay han mü'c thAn chi Bão chu'ng thAu chi/Vay han mü'c thAn chi": Là san phrn vay han mirc thAu
chi thuc Gói sAn phAm Tin giri có k' han BAo chirng thAu chi, theo do, VPBank cho phép KR chi
vuqt so tién cO trén Tài khoàn thanh toAn cüa KH tai VPBank trong phm vi han müc thAu chi duqc
cAp, KH phAi trA IAi trén s tin chi vuçrt qua va hoàn trA st tin chi vuçlt qua nay cho VPBank theo quy
djnh tai Hop dong cAp han mirc thâu chi giüa VPBank và KH. KH scr diing toàn b s dix KhoAn Tiên
Gui dê cam cô cho khoAn vay thâu chi. KhoAn vay cüa KH theo sAn phAm nay duçic gi tt là "KhoAn
vay than chi".
13. "GOi sAn phAm Tiên girl cO k han BAo chfrng than chi/Gói sAn phâm": Là gói san phAm kêt hop
giQa sAn phAm Tin giri có k' han và sAn phAm Vay han muc thAu chi cAm c bang chInh s du KhoAn
Tin Gcri.
14. "Thôi han duy trI han mfrc thAu chi": là khoAng thai gian VPBank cho phép KH clii vuçYt So tiên Co
trén Tài khoAn thAu chi cüa KR ma tai VPBank.
15. "NgAy dn h3n Han mire than chi": Là ngày cui cUng cüa Thai han duy tn Han mirc thâu chi.
Các thuât ng vit hoa khAc khOng du?c giAi thich trong PhAn C — Bàn Diu Kin Giao Djch Chung Vé
Vay Han Mi'rc ThAu Chi sê duac hiêu và giAi thIch theo các ni dung trong Phân A - Các diêu khoAn và
diéu kin chung cüa Diu kin giao djch chung nay; VAn kin tin ding, Hop dong bAo dAm.
Diu 2.

Tài KhoAn ThAn Chi, Han Mire ThAu Chi, Thin Han Duy TrI Han Mire ThAn Chi, Dng
Tién Cho Vay, Mc DIch Sir Ding Vn Vay VA Diu Kiin CAp Han Mire ThAu Chi

1. Tài khoAn thAu chi, Han muc thAu chi, Thai han duy tn Han müc thAu chi, Dng tin cho vay, Miic dIch
sir diving vn vay, Phuang thuc thAu chi, Thai han thanh toán no gc, 1Ai thAu chi, Thai dim nhn n,
Diu kiên cAp Han mCrc thAu chi:
—

Di vái truing hop Cho vay thAu clii trén tài khoAn thanh toán không tài sAn bAo dAm ma không qua
kênh VPBank NEO: thirc hin theo phAn XAc nhn chAp thuan cüa VPBank di vâi KH.

—

Di vai các truing hop khác: Thirc hin theo quy dnh tai VAn kin tin ding.

2. Diu kin cAp han mi'ic thAu clii và giAi ngân: Trir truing hop VPBank cO chAp thun khác, VPBank chi
giAi ngân khi KR và Ben lien quan (nu cO):
a) DA hoàn tAt h, so', diu kin giAi ngAn, cAc thu tiic v tài sAn bAo dAm (nu eo), hoàn tAt vic mua
bAo him (nu co) vA dáp Crng các diu kin khAc theo quy djnh vA yêu cAu cüa VPBank;
b) Khong xAy ra cAc truing hop KR bj chAm dirt cho vay, ngi'rng giAi ngân, thu hèi ncr truâc han theo
33

quy djnh cüa Van kin tin ding và Diu Kin Giao Dch Chung nay;
c) Ngày giãi ngân nm trong Thai han duy trI han mic thu chi;
d) S tin giái ngân nm trong pham vi Han müc thu chi khà diing con lai cüa KH.
Khong phti thuc vào các thóa thun nêu trên, VPBank có quyn tir chi giài ngân trong truOng hçp
quy djnh cUa pháp lut khong cho phép giái ngân vãIhoc do diu kin thirc t cüa VPBank khong th
giãi ngân.
3. Diu kin duy trI han mc thu chi: Các Ben thng nht rang d duy trI han mirc thu chi KH phái dáp
üng thi các diêu kin cii the sau day:
a) KH s ding Han mc thu chi dáng miic dich dã drc VPBank chAp thun;
b) KH cung cAp dü chiTrng tr chng minh miic dich scr di,ing vn theo yêu cu cüa VPBank vàJhoc
cüa c quan nhà nu9c có thâm quyên;
c) KH không chm thanh toán Iâi thAu chi 03 ki lien tip;
d) KH không phát sinh n nhóm 3 trâ len tai VPBank trong thOi han si diing Han mic thAu chi;
e) KH có phát sinh du nq thAu chi trong 03 thang lien tip;
f)

KH không vi pham bAt cir nghia vii nào v9i VPBank quy djnh tai Hçip Dng và các van bàn, cam
két dã k vâi VPBank;

g) KH không thuc (các) truèng hcip chAm dth cho vay, thu hi nr trtróc han theo quy djnh tai Van
kin tin dung, Diêu Kin Giao Djch Chung nay.
3. Phuong thc cho vay: Cho vay theo han mirc thAu chi trên tài khoàn thanh toán.
4. Dng tin cho vay: Vit Nam Dng.
Diu 3. Lãi SuAt Cho Vay, PhI Va Các Chi Phi Khác
1. Lai suAt cho vay trong han, Lãi suAt cho vay áp dung di vái du nq gc qua han và lãi suAt chm trà ap
ding di vói tin lâi chm trà: Thrc hin theo quy djnh tai Van kin tin dicing.
Müc lãi suAt cho vay trong han theo quy djnh tai Khoàn 1 nay duqc áp ding dA tInh lãi theo phuo'ng
pháp tinh lãi quy djnh tai Diu 2 PhAn A Diu Kin Giao Djch Chung nay, mtrc läi suAt nay BANG
chinh mirc lãi suAt nãm tuo'ng 1mg (lãi suAt quy di) theo phuo'ng pháp tInh lãi s1m dung:
a) Thai han tInh lãi duc xác djnh tim ngày tip theo ngày VPBank giài ngân vn vay dEn hEt ngày KH
thanh toán hEt toàn bô du nm cho VPBank; và
b) S du thirc tE dE tinh lai là s du dAu ngày tInh lãi.
DE lam rö, mlrc lãi suAt quy di không duçc áp diing dE tInh lãi theo phuong pháp tinh lãi quy djnh tai
Diu 2 PhAn A Diu Kin Giao Djch Chung nay.
2. TruOng hçp thai han tinh tim khi KH nhn giài ngân vn vay dEn khi KH thanh toán khoàn tin VPBank
da giài ngân là duOi mt ngày, Các Ben thôa thun r&ng, thôi han tInh lãi và s ngày duy trI s du thirc
tA dE tInh lãi duac xác djnh là 01 (met) ngày, s du thimc tE dung dE tinh lâi là s du cui ngày trong thimi
han tfnh !âi hoc s du tai thai diEm KH trã n tuy thuc vào thimi diEm nào dEn tru1mc. Khong phii thuc
vào quy djnh neu trén, tüy thuc vào chInh sách cüa VPBank timng thimi kS', tru&ng hp thimi han tInh tim
khi KH nhn giài ngân vn vay dEn khi KH thanh toán khoàn tin VPBank dã giâi ngân là dui 01 (met)
ngày nhung KH thanh toán trurc gi? h thEng cUa VPBank ngimng ghi nhn các giao djch trong ngày,
VPBank có thE xem xét không thu lãí dEi vái khoán du nç nay. Giô h thEng VPBank ngimng ghi nhn
các giao djch trong ngày duçc xác djnh theo thmc t& hot dng cüa h thEng và có thE dtrçmc VPBank
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thay di tirng thai kS'.
3. KH phãi thanh toán cac khoán phi, chi phi và các nghia vii tài chinh khác (nu co) cho VPBank theo
dung thai han, s hxng va phi.rang thxc ma VPBank yêu cu, cii th:
a) PhI lien quan tâi Tài khoãn thu chi:
i. PhI thit lap Tài khoàn thu chi: Thirc hin theo quy djnh tai Van kin tin diing.
ii. PhI duy tn và quãn IS' Tài khoân thu chi: Thrc hin theo quy djnh tai Van kin tin dung.
b) Các khoãn phi khác theo quy djnh cüa VPBank phü hçp vài quy djnh cüa pháp luat CO lien quan.
Thông tin v cac loti phi, müc phi ma KH phái thanh toán s thirc hin theo biu phi duac VPBank
niêm yt cong khai tai tru sà cac dja dim kinh doanh vWhoc trén website (www.vpbankcom.vn)
cüa VPBank tai thai dim thu phi.
c) KH dng S' va uy quyn cho VPBank tr dng trich nç bt k5' tài khoãn nào cüa KH tai VPBank dê
thu các khoãn phi thuOc nghTa vii thanh toán cOa KH theo Van kin tin dung, Diu kin giao djch
chung nay.

iS'

d) KH dng S' r&ng, cac khoãn phi, chi phi lien quan dn vic thit lip, quán và scr diing tài khoàn
thanh toán nêu không dixçc KH thanh toán hoc thanh toán không dy dO së duçc tinh và ti.r dng
ghi nçi vào Han mt'rc thâu chi. TnrO'ng hqp nay KR du?c xem là sir di1ng Han mi'rc thu chi và thirc
hin nhân ni tü thai diem VPBank ghi no vào Han müc thu chi.
Diu 4. Trâ Nç Gc Va Lãi Tin Vay
1. Khi KH scr diing tin vay thuc Han mc thu chi, VPBank s ghi Nç cac khoãn tin nay vào Tài khoân
thu chi Va CC khoãn tin nay dtxçic coi là cac khoãn nçi gôc.
2. Thai han vâ phuoiig thirc thanh toán nçi lãi thu chi:

0
Ni
Jo

a) KH phãi trã nq lãi thu chi cho VPBank theo djnh kS' 01 tháng/ln ("KS' thanh toán lãí") ngoi trir
K5' thanh toán lãi du tiên và K5' thanh toán lâi cui cling.
b) Vào Ngay sao kê, he thng cUa VPBank sê tir dng tInh toán và cht nçi lài thu chi cOa KH phát
sinh trong K5' thanh toán lâi ("S Tin Thanh Toán Lãi"). Ngày sao ké duçic xác djnh nhu sau:
(i)

Là ngày 05 hang tháng áp dyng di vái Van /dn tin dyng có hiu lrc trzthc ngày 10/6/2019;

(ii)

Là ngày 25 hang tháng áp dyng di vó'i các khoán tMu chi du'çic giái ngán tir ngày Diu kin
giao dich chung nay diro'c áp dyng theo các Van kin tin dyng có hiu ly'c tic ngày 10/6/2019.

c) Tru?yng hap Ngày sao ke rai vào ngày nghi theo quy djnh cOa VPBank thI lãi duçic chôt vào ngày
lam viêc lin trtrâc Ngày sao kê, trithng hap nay, tin lãi vay phát sinh trong các ngay nghi së dirçic
tinh vào KS' thanh toán lãi tip theo. Các Ben thng nht rang, KS' thanh toán lãi du tiên thrqc xac
djnh tir ngày bt du cUa Thai han duy trI Han mi.rc thAu chi dn Ngày sao ké cOa tháng do hoc
thang tip theo lin k tüy tirng truang hqp. KS' thanh toán lãi cui cüng duçic xác djnh tir ngày tip
theo cUa Ngày sao kê tháng tnrc dn h& ngày cui cüng cOa Thai han duy trI Han mi.irc thu chi.
He thng cOa VPBank së ttr dng gui tin nhn thông báo chi ti& S Tin Thanh Toán Lãi cOa tirng
KS' thanh toán lãi dn s diên thoai cOa KH dàng kS' vào ngay lam vic iin k tip theo ngay sau
Ngày sao ke cüa mi KS' thanh toán lãi.
d) KH có tnách nhim kim tra va thanh toán dOng han S Tin Thanh Toán Lâi cho VPBank trong
vOng 10 ngày k tir Ngây sao kê ("Ngày thanh toán"). Nu Ngày thanh toán ncri vào ngày nghi theo
quy djnh cUa VPBank thI Ngày thanh toán dixçic däi dn ngày lam viec lin sau. Tru&ng hap tai
Ngay thanh toán, KH khong thanh toán/thanh toán khOng dty dO S Tin Thanh Toán Lãi cho
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VPBank, S Tin Thanh Toán Läi së bj chuyn qua han và chju lãi chm trá. Mirc !äi sut cMm trá
duçic xác djnh theo quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay.
3. Thôi han và phuong thIrc thanh toán ng gc thu chi: Trong thO'i han cUa han mCrc thu chi, tin gc
thu chi s thrçc VPBank tr dng trIch thu ngay khi cO bt k5' khoán tin ghi Co trén Tài khoãn thu
chi cüa KH và KH Co trách nhim thanh toán toàn b ng gc thu chi chm nht vào ngày kt thOc Thii
han duy trI Han mc thu chi.
4. Trong trueing hqp vi bAt kS' 1)2 do gI ngoài khã nàng kim soát cüa VPBank ma KH không nhn duc
thông báo 1it kê chi tit S Tién Thanh Toán Lãi, KH vn có trách nhim thanh toán các khoán phái
trá dung han, dng th?yi thông báo cho VPBank d kim tra 1ai nguyen nhân.
5. Không phi thuc vao các quy djnh nêu trên, VPBank sê tçr dng trIch Tài khoãn thAu chi cOa KH d
thu các khoán KH phái thanh toán cho VPBank ngay khi có bAt cir khoán tin ghi CO nâo vào Tâi khoãn
thâu chi cüa KH Va bAt kS' tài khoãn thanh toán nào cOa Ben vay m tai VPBank d thu nq lãi thAu chi,
phi, phat (nu co).
6. KR cO th tAt toán trtxc han Han mcrc thAu chi. Trong trirông hp nay, KR cO th chuyAn tin vào Tài
khoãn thAu chi d thanh toán n thAu chi (gc, lãi, phi (nAu Ca)...) truc khi tAt toán hoäc tAt toán truâc
han Khoán Tin Gi:ri và d nghj VPBank dung Khoãn Tin Gui nay (bao gm Ca gc, lãi) d trã nq thAu
chi. Trinh tr thU tiic thirc hién tAt toán tnrc han theo quy djnh cUa VPBank tirng thi kS'.
7. Vào ngày ht Thôi han duy trI han muc thAu chi, Han mirc thAu chi së tu dng bj dOng (=0) và Tài khoán
thAu chi tr dng trO v tài khoãn thanh toán thông thuôiig và có s dir bang 0 tai thai dim do. Toàn b
dir na gc chua diroc thanh toán (nu ca) Se bj chuyn qua han và áp dung müc lãi suAt qua han theo
quy djnh tai Van kin tin ding. PhAn nç 1i chira dugc thanh toán (nu co) së bj áp ding lâi suAt chm
trã theo quy djnh tai Van kiin tin ding.
8. KH vay b&ng loai tin nào thI trã nç géic, lâi, các khoãn phi và các nghTa vi tài chInh khác lien quan
bang loai tin dO. KH dng )2 rang, trithng hçrp KR cO các tài khoàn thanh toán khác ngoài Tãi khoãn
thAu chi ma tai VPBank, khi các tài khoãn nay cO s dir ghi cO, VPBank có th 1ira chon va quy& djnh
viéc trIch thu tin tü các tài khoan nay d thu nçc gc, lãi thAu chi. VPBank có quyn chU dng tam khóa,
trIch, tAt toán tài khoán (tai khoán thanh toán, tài khoãn The, tài khoân tin gcri tit kim, tài khoãn tin
gcri cO k' han và cac tài khoán khac) cUa KH tai VPBank, các khoàn tin gui, tai san gui khac cUa KH
tai VPBank ho.c 1p Uy nhim thu yéu cAu các t chirc tin diing ma tài khoán cho KH trIch tiên chuyAn
cho VPBank d: (i) Thanh toan cac khoãn no dn han, qua han, cac khoãn läi, cac nghia vii tai chInh
khác phát sinh lien quan dn Han muc thAu chi; (ii) Thanh toan, bü trir cac khoãn ng dAn han, qua han,
các khoãn lãi, các nghia vii tai chInh khác cUa KH t?i VPBank và xü 1)2 cac trithng hcp khác theo thOa
thun giva KH và VPBank. NAu các tài khoãn nay có !oai tin khác vO'i loai tin vay, vã VPBank có dU
ngun ngoai t dA mua ho.c ban cho KH trá nç, thI VPBank së tr dng mua hoc ban ngoai t cho KR
theo t)2 giá giao ngay chuyAn khoãn ma VPBank dang áp dang tai thi diAm dO dA thu n. Trong trirông
hqp nay, VPBank sé yêu cu KH k)2, hoàn thin các chUng tir mua, ban ngoai t theo quy djnh cUa
VPBank, trixOng h9p KH không thrc hin hoc tir chAi thi,rc hin, VPBank có quyAn tir dng thçrc hin
vic mua, ban ngoai t cho KH theo quy djnh tai VAn kin tin ding, Diu kin giao djch chung. Vic
VPBank ban ngoai tê dA KH trâ na duqc thtjc hin phU hçrp vâi quy djnh cUa phap 1utt.
9. Trong truOng hcrp vi bAt k)2 1)2 do nao, khoAn tiAn KH trá ncr cho VPBank bj khAu trir, thu hAi mt phAn
hoc toàn b theo 1nh hoc quyAt djnh cUa co quan cO thAm quyAn, KH có nghia vi thanh toán sA tiAn
bj thu hAi, khAu trir dO cho VPBank trong vông 05 (nAm) ngày kA tir ngay VPBank thông báo cho KH
vA vic bj khAu trir, thu hAi dO. KH chAp nhn vic VPBank phiic hAi !ai sA nq tuong ung vâi sA tin bj
khAu tru, thu hAi (ghi ncr 'a hoc coi nhu KR chua thanh toán sA nq tucrng ung vâi sA tiAn bj khAu trtr,
thu hi).
10. cac Ben thAng nhAt thOa thun vA thr tr thu ncr nhir sau:
36

a) Truing hop khoan vay chua bj chuyn qua han, di vi mi khoãn tin thu nq, VPBank s thu theo
thir tir iiu lien nhu sau va có quyn thay di thir tir uu tién do ma không phii thuc vào chi cüa
KH vàJhoc cac Ben lien quan: Các khoãn chi phi, phi cüa VPBank (nu co), các khoàn tiên phat,
tin bi thuong thit hai, tin läi chm trá trên n lãi, tin lãi trên dii n gc dn han, nci gc dn
han và các khoãn lien quan khác.
b) Di vO'i khoân vay b chuyen qua han, VPBank së thrc hin thu theo thu tir sau: chi phi xcr l' tài
san bão dam, cac khoán phi, chi phi cUa VPBank, các khoãn tin phat, bi thuô'ng thit hai (nu
Ca), no' gc qua han, tin lài cham trã trên n lãi, tin lâi trén dii nç gc b qua han và các khoàn
lien quan khác.
Diu 5. Co CAn Lai Tho'i Hn Trã Nq Va CAp Li Han Mü'c ThAu Chi
1. Tnuc ngày ht Thôi han duy trI han müc thAu chi It nhAt là 10 (mui) ngày, nu KB do gp khO khãn
tam thai dn dn không có khâ näng trã nq dung han, KH cO th giri van bàn dê nghj VPBank xem xét
Ca cAu lai th?yi han trã no.
2. VPBank trén co s xem xét khã näng tài chinh cüa mInh và kt qua dánh giá khã näng trã nç cUa KB cO
quyn chAp nhn ho.c không chAp nhn d nghj ca cAu 'ai thai han trà nçi cüa KH. Nêu KH duqc
VPBank dng ' cho ca cAu lai thai han trã nq, VPBank và KH së cUng k kt van bàn thôa thun dê ghi
nh.n v lAi suAt Ca cAu lai thai han trá nq và các diu kin, diu khoán lien quan. Ngoài vic áp diing lãi
suAt ca cAu thai han trã no, KH dng va cam k& tuân thu dAy dü các diu kin theo yeu cAu cUa
VPBank và thanh toán mi khoán phat, chi phi lien quan tOi vic Ca cAu 'ai thai han trà nç' theo mirc
duc VPBank thông báo.
3. Tnuâc ngày ht Thai han duy trI han muc thAu chi It nhAt 10 (miii) ngày, nu KH cO nhu cAu cAp iai
Han müc thAu chi thI KH có th gui van bàn d nghj VPBank xem xét. VPBank có quyn chAp nhn
hoc không chAp nhân d nghj xin cAp lai Han mi'rc thAu chi cUa KH. Nu duqc chAp thun, KB phãi
thanh toán toàn b dii nçi thAu chi theo Van kin tin diing trrncc khi VPBank cAp han mCrc mói.
Diu 6. Xir L Trong Trtrông Hop Vtrçrt Han Mire ThAu Chi
1. Sau khi VPBank ghi nç Tài khoán thAu chi, nu dii no thirc t trén Tài khoãn thAu chi cüa KH vi,rçlt qua
Han m(rc thAu chi thi KH có nghia vi thanh toán phAn viiçlt qua nay cho VPBank trong vông 90 ngày
tInh ta ngày vuçYt han muc thAu chi. Lãi suAt di vOi dii nq thAu chi trong tnuô'ng hop nay së duçc diu
chinh theo dung quy djnh tai Diu kién giao djch chung nay.
2. H& thai han nêu tai Khoàn 1 Diu nay, nu KB không trà hoc trã không dAy îü phAn dii nçi thAu chi
bi vuat han muc, VPBank së chAm dirt cho vay, thu hi nq vay tnuc han toàn b dii nç thAu chi.
3. VPBank và KH cO th thOa thun b sung v các bin phàp xCr l khãc ngoài các bin pháp quy djnh tai
Khoàn 1 nêu tren tren ca sà phu hop vói quy djnh cUa pháp lust va quy djnh cüa Diu kin giao djch
chung nay.
Diu 7.

NQ' Qua Han Va Chuyn Nq Qua Han

1. VPBank duçc quyn chuyn ng qua han di vâi s dii ng gc cüa KH trong các tnuang hop sau:
a) Ht Thai han duy trI han muc thAu chi ma KH khong trá hoc trã không dAy dU dii nç gc và không
diic VPBank chAp thun Ca câU lai thai han tra nq. Thai dim qua han duçc tinh tir ngày k tip
cüa ngày ht Thai han duy trI han muc thAu chi.
b) Dn thai han trã n gc tin vay dA duc ca cA !ai thai han trà n theo quy djnh tai Diu 4 PhAn C
— Bàn Diu Kin Giao Djch Chung V Vay Han Muc ThAu Chi ma KH vn không trá hoc trã
không dAy dü dii no' gc nhii dã thôa thun. Thai dim qua han diiqc tInh tir ngày kê tiêp cüa ngày
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dn han trã na gc theo thOa thun v cc cu Iai thOi han trã nçi giüa KH và VPBank.
c) KH phâi trá nçi truó'c han trong các trithng hcp quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay nhi.rng
không trã hoc trã không dÀy dü du nç gc theo yêu cÀu cüa VPBank. Thii dim qua han duac tinh
tfr ngày k tip cüa ngày ma VPBank yêu cÀu KH phãi trâ nç trixâc han.
d) Các truO'ng hp khác theo quy djnh cüa Diu Kin Giao Djch Chung nay.
2. Khoán ng gc qua han sê phái chju lãi suit qua han nhii quy dinh tai Van kin tin dung k tir thai dim
qua han cho dn khi KM thanh toán ht n gc qua han.
3. Vic VPBank chuyn nç qua han và áp diing !ai sut qua han theo quy djnh tai Diu nay khong ãnh
huOng dn viêc VPBank thrc hin các quyn khac theo quy djnh tai Van kin tin dung, Diu kiên giao
dich chung nay. K tir thô dim qua han, VPBank có quyn áp diing các bin pháp thóa thun tai Van
kin tin ding, (các) Hçp dng báo dam vàlhoäc các bin pháp theo quy djnh cüa pháp 1ut d xi:r 1 n,
thu hi tin vay.
4. VPBank sê thông báo cho KH v vic chuyn n qua han bang mt trong các hInh thirc thông báo nhu
quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay. Thông báo eiia VPBank së bao gm các ni dung v du na
g6c bj qua han, thin dim chuyn ng qua han, !ãi sut áp diing di vói du' nq gc bj qua han, các thông
tin khác lien quan (nu co).
5. Truing hçrp KH không trã dung han tin lAi theo thóa thuan giUa Các Ben trong Van kin tin ding, Diu
kin giao djch chung nay, khoân lãi chm thanh toán së bj VPBank chuyn n qua han dng thu KH
cO nghia viii thanh toán cho VPBank khoán tin lãi chm trä theo quy dnh tai Van kin tin diing.
6. K tir thin dim qua han, VPBank có quyn ap diing các bin pháp theo thóa thun tai Hp Dng, Diu
Kiin Giao Djch Chung nay va/hoac các bin pháp theo quy djnh cüa pháp luât d thu hi ncr.
Diu 8. Châm Dfrt Cho Vay, Thu Hôi Nq Trtr(rc Han Va Xfr L Nq
1. KM hoàn toàn dong rang, khi xãy ra mt trong các truing hçrp sau day, KR së không dirge VPBank
giai ngân, së bj VPBank chm dirt cho vay và phài trà ncr truirc han cho VPBank:
a) KH va hoc Ben cAm c cung cAp thông tin, tài lieu lien quan tin vic vay vn sai sir that, không
chInh xác, không trung thirc hoc trn tránh, thiu thin chI khi dÀ nghj vay van, trong qua trinh
vay vn tai VPBank; không phi hçrp vii VPBank trong qua trInh VPBank kim soát sau vay
vâJhoc không cung cAp duçrc cho VPBank các chirng tir, tài lieu phiric vii cho hoat dng kim soát
sau vay cüa VPBank;
b) KH vi pham nghTa vi tra nr gc, lãi, phi, chi phi va bAt ki nghia vii tai chfnh nao khác di vii
VPBank (bao gm nghia vii tra nr theo bAt k> KS' tra ncr lãi nao) theo thóa thun giüa VPBank và
KH tai Van kin tin dung, Diu kin giao djch chung nay;
c) KH không rut vn trong thin han (nu co) dirge quy djnh tai Van kin tin dung, Diu kin giao djch
chung nay vã!hoc yêu cAu cüa VPBank;
d) KH không dii diu kin duy tn han mire thAu chi theo quy dnh tai Diu Kin Giao Djch Chung va
các thôa thun khác có lien quan.
e) KH sir ditng vn sai mine dich;
f)

KH có hành vi không trung thuc, trn tránh, thiu thin chI vii VPBank trong qua trInh vay vn,
tra na; không phi hçrp vii VPBank trong qua trInh VPBank kim soát sau vay và!hoc không cung
cAp dirge eho VPBank các ehing tin, tai 1iu phiric vu cho hoat dng kim soat sau vay ciia VPBank;

g) KH bi chit hoc bj TOa an tuyên b là dã chit; bj Tôa an tuyên b mAt tIch, bj mAt nang lire hanh
vi, bj kho than trong nh.n thic và lam chii hành vi; ly hôn, chia tan san chung trong thin k5' hon
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nhân; bô trn hoc thay di nai cu trü ma không thông báo cho VPBank;
h) Thu nhp, tài san cüa KH giãm sUt; phn lan tãi san cUa KH bj ké biên, phong tóa, cm gii hoc bj
tranh chip; KH bi lien quan tâi viii an hInh str (bj khâi t, bat, truy to, xét xlr, chap hành hInhphat
tü...); KH lien quan dn các tranh chp, khiu nai, khiu kin ma VPBank nhn djnh là có the ãnh
huàng dn khã näng trã nçi cüa KH cho VPBank;
i)

Các tài san báo dam tin vay (nu Ca) bj m.t, hu hong, giãm slit giá trj, bj quy hoach hoc lien quan
dn các tranh chip, khiu nai, khiêu kien ma VPBank nhn djnh là có khá näng ãnh huang den vic
thu hi vn cüa VPBank;

j)

Trixmg hap khoãn vay duçic báo dam bAng tài san cüa Ben thu ba ma xày ra mt trong các tru0ng
hap sau:
(i) Ben thlr ba là cá nhân bi cht hoc bj TOa an tuyên b là dã cht; bj Tôa an tuyên b mt tIch,
bi mt näng km hành vi, bj khó khän trong nhn thlrc và lam chü hành vi; ly hôn, chia tài san
chung trong th?i k' hon nhân; bO trn hoac thay di ncii cu trli ma không thông báo cho
VPBank;
(ii) Ben thlr ba là doanh nghip hoc t chlrc khác thirc hin vic chuyn di, chia, tách, hap nhât,
sap nhap, giãi th& phá san; thay di dja chi trii s0 dja chi lien lac ma không thông báo cho
VPBank.

k) KH phát sinh dix nç khác qua han hoc dix nçi khác bj thu hi nçi truó'c han tai VPBank hoc tai các
t chlrc tin diing khác;
1)

KH không trà hoäc trà không dAy dü phAn dix nç thu chi bj vuçYt han muc theo dung quy djnh cUa
VPBank tai Diu kiin giao djch chung nay.

m) KH không cung cp cho VPBank báo cáo tinh hinh thu nhp trong thOi gian vay vn theo yêu câu
cüa VPBank;
n) KH vi phm bt k' nghia vii nào di vó'i VPBank theo Van kin tin diing, Diu kin giao djch chung
nay hoäc xãy ra cac truOng hap phài xlr l tài san bão dam d thu hM nci theo quy djnh cüa Diu
kin giao djch chung nay;
o) KH không cung cp hoc cung cp khOng dAy dü, không dung thai han hoc có bAt kS' hành vi gian
lnIkhông trung thrc nao trong vic cung cAp các ching tir, tài lieu chüng minh hoc lien quan dn
vic sIr dicing vn vay theo yeu cAu cUa VPBank; hoc KH không cung cAp cho VPBank các chlrng
tir, tài lieu phic vii cho hoat dông kim soát sau vay cüa VPBank; báo cáo tInh hinh thu nh.p trong
thri gian vay vn theo yeu cAu cüa VPBank;
p) KH không thuc hiên hoàc thuc hin không dung các yeu cAu, chi dAn cüa VPBank lien quan dn
cac cong viêc nhAm k kt, th%rc hin, duy trI Van kin tin diing, Hap dng báo dam nhir: cong
chlrng, chIrng thirc, djnh giá, dang k giao djch bào dam, ti.r vAn xác th?c tài san/giAy t, kim kê,
quãn l2 tài san báo dam;
q) KH không thrc hin tái tac hap dng bào him hoc dong phi duy trI Hap dng báo him theo yêu
câu cüa VPBank hoc KH bj Cong ty bão him tir chi ban bào him;
r) Phát sinh cac sir kin dAn dAn miic dIch vay vAn cüa KH khOng duçic thirc hin hoc khOng tiAp tic
dime thuc hiên;
s) KH vi pham pháp luat, chinh sách cüa Nhà nuâc;
t) KH khOng bA sung, thay thA tài san báo dam theo yëu cAu eUa VPBank;
u) Co quyAt dinh elm co' quan Nhà nuac có thAm quyn vA viéc VPBank phai thu hi nq tri.rOc han;
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hoäc phát sinh cac sr kin thay di, ban hành mâi chInh sách, quy djnh pháp 1ut hay các quyt
djnh cüa CG quan Nhà nuc có thm quyn lien quan tói vic cho vay, lãi suit cho vay, cách tInh lâi
hoäc cac sr kin bt khã kháng/tnr&ng hop khAn cp nhu khUng b, chin tranh, bo dng, dInh
công, bãi công, lan công, biu tInh, thiên tai ma VPBank thrcc yêu cu thu hi ng trurc hn hoc
phài thu hi nçi truó'c han báo dam thu hi ng vay;
v) Ho kinh doanh/ Doanh nghip tu nhân do KH lam chü thirc hin thay di ion b may quán trj, diu
hành, thay di ca cu sO htru ho.c dung phn IOn tài san cüa mInh d gOp vn, lien doanh, mua c
phn; thuc hiên viéc chia, tách, hop nht, sap nhp, chuyn di, tam ngirng kinh doanh, giãi th&
phá san doanh nghip;
w) Viéc cho vay, giãi ngân cO th dn dn vic vi phm các quy djnh cüa pháp lu.t vàThoac cO th lien
quan trirc tip hoc gián tip dn hanh vi vi pham pháp lut (bao gm cã các quy dinh cüa pháp lut
v PhOng, chéng rCra tin, chng tài trcc khüng bê);
x) Vic cho vay, giãi ngân lien quan dn bat k' t chOc, cá nhân nào có ten trong danh sách den, danh
sách cánh báo, danh sách PhOng, chng rCra tin khác do co' quan nhà nu'Oc CO thtm quyn ban hành,
khuyn nghj áp ding vWhoc duçc áp dicing tai VPBank;
y) Các triRmg hop theo quy djnh tai Dim o Khoán 2 Diu 10 Phan C — Ban Diu Kin Giao Djch
Chung V Vay Han MOe Thau Chi.
z) Các truOng hop khác ma VPBank xét thay cn thit d báo dam thu hi nçi vay;
2. Khi xay ra mt trong các truOng hop nêu trên, VPBank có quyn (nhung khOng có nghia viii) can cCr váo
tInh hInh thrc t va ira chon thOi dim thich hop d quyt djnh dirng giái ngân, cham dOt cho vay va
thu hi np tru'Oc han. Khi VPBank quyt djnh thu hi n truOc han, các khoán np gc, lãi va các nghia
vii lien quan khác cüa KH thuc pham vi VPBank thu hi np truOc han dü dä dn han hay chua dn han
du trO thành khoán na dn han.
3. VPBank së thông báo cho KH v vic chAm dOt cho vay, thu hi np truOc han bAng mt trong các hInh
thOc thông báo nhu quy djnh tai Dik kiën giao djch chung nay. Thông báo cüa VPBank së nêu rö thô'i
dim chAm dOt cho vay, thu hi np truOc han, s di.i np gc bj thu hi na truOc han; thOi han hoàn trä
s du np gc bj thu hi np truOc han, thOi dim chuyn no' qua han; läi suAt áp ding di vOi s du no'
gc bj thu hi truOc han và các thông tin khác lien quan tOi nghia vii trã np cOa KH (nu có). KH cam
kt thrc hin trã np truc9c han theo dUng Thông bao cUa VPBank.
4. TruOng hop KH mun cham dOt Han mOe thau chi tn.rOc thOi han, KB phãi thông báo truOc bAng van
ban cho VPBank it nh.t 07 (bay) ngay lam vic va phãi dupe VPBank dng ', dng thOi phai thanh
toan cho VPBank toàn bO s tin gc, iai thau chi và khoân tin phi hoc tin phat tra np truOc han theo
quy dinh cUa VPBank. Trong truô'ng hop nay, KH có th chuyn tin vao Tai khoan thau chi d thanh
toán ncr thau chi (gc, !ãi, phi (nu co)...) truO'c khi tAt toan hoc d nghj VPBank dung Khoan Tin gOi
(bao gm ca gc, lãi) d bü trir cho nghia vii tra np thAu chi cOa KH theo Hop Dng va Diu Kin Giao
Dich Chung nay. TrInh tr thU tic thrc hiên tAt toan truOc han theo quy djnh cOa VPBank timg thOi kS'.
5. Khong phi thuOc vao vic VPBank cO hay không thuc hin chAm dOt cho vay, thu hi np trtthc han khi
xay ra mt trong các trithng hçp nêu ti Khoân 1 Diu nay, VPBank có quyn (nhung không cO nghia
vi) ap diing cac bin phap cAn thit d quan l' Han mOe thAu chi cUa KH, bao gm nhung không giOi
han: tam khOa Han mOc thAu chi cUa KH (truOng hop nay KH së không dupe tip tiic sO dicing Han mOe
thAu chi da cap); yéu cAu KH cung cap b sung các tai lieu, chOng tr lien quan d VPBank xem xét,
thAm djnh, quyt djnh vic cO hay không cho phép KH dupe tiap tiic duy trI Han mOe thAu chi;.... Thai
dim ap dung cac bin phap neu trên theo quy& djnh cUa VPBank. KR cam kt thirc hin theo dUng
quy djnh néu trén va dng vOl cac bin phap ma VPBank da Iira chpn áp dvng.
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Diu 9. Quyn Va Nghia Vi Cüa VPBank
1. Quyên cüa VPBank:
a) Tir ch6i giãi ngân tin vay nu KH không dáp i'rng dÀy dü các diu kiin, thu tiic theo yéu câu cüa
VPBank hoc VPBank không Co dü diu kin dé giài ngân t?i th?ri diem KH yêu câu;
b) Ducic quyn thay di thai han diu chinh lãi suAt và biên d diu chinh lãi suÀt trong cac trtxang
hçrp theo thOa thuân tai Van kin tin diing, các thOa thun lien quan khác hoc cho phü hçp khi thj
tnrang có bin dQng bt thuang hoc chInh sách tin t va lài suÀt cUa Ngân hang Nhà nuâc cO sir
thay cMi ãnh hurng dn lãi suÀt Khoãn vay.
c) Drn7c quyn yêu cÀu KU sr ding m9i tài san, ngun thu cüa KH dé thanh toán các khoãn nq cho
VPBank dÀy dü, dOng han;
d) Duçc quyn lien h trirc tip vâi các ben có nghia vu tài san di vi KH d nhân các khoãn tiên, tài
san ma ben dO phái trà hoc phài giao cho KH;
e) Duçrc quyn trrc tip kim tra hoc yêu cAu KH thông báo, cung cAp thông tin v vic sir diing vn
vay, tInh hInh tài san, thu nhp cOa KH, v tài san bão dam, vic tuân thu v pháp lust bao gm
pháp lut v môi truang và các thông tin khác lien quan dn khoãn vay hoc dn tInh hInh thirc hin
nghTa v'i trã nçi cOa KH;
f) Ducc yêu cAu KH b sung them tài san cOa mInh hoc cüa Ben thir ba vào th chAp, cAm c& k' qu
cho VPBank trong các truâng hqp VPBank nhn djnh rAng (1) giá trj tài san bão dam hin tai không
dü d bào dam cho nghia viii trá nç cüa KH; (ii) tãi san bão dam có phát sinh tranh chAp, khiu nai,
khiu kiin và theo dánh giá cüa VPBank là cO ãnh huàng dn giá trj tài san bão dam vãJhoc vic
xtr ! tài san khi thu hi na;
g) Duc quyn xir 1 tài san báo dam cOa KH vWhoc Ben thi ba (nu cO) d thu hi n;
h) Co toàn quyn chuyn giao, ban cho Ben thr ba toàn b hoc mt phAn khoàn nç cOa KH theo Van
kin tin dung, Diu kiên giao djch chung nay ma không cAn phãi cO sir ding 2 cOa KH;
i) TruOiig hçp KU cO nhiu nguai, thI tAt ca các KU phai cüng lien dó'i thrc hin nghia v11 theo quy
djnh cOa Van kin tin diving, Diu kin giao djch chung nay. Không phii thuc vào bAt k' quy dnh
hay thOa thun nào khác gi[a các KH, VPBank cO quyn yêu cAu bAt ci'r ai trong st các KU phai
thirc hiên toàn b nghia vu theo Van kiin tin dung, Diu kin giao djch chung nay.
j)

Duqc quyn có th tir chi thirc hin cho vay, t1r chi giái ngân cho KU ma không phài chju bAt k'
trách nhim nào nu nghi nga:
(i)

Vic cho vay, giãi ngân cO th dAn dn vic vi phm các quy djnh cüa pháp lust vãJhoc cO
th lien quan true tip hoac gián tip dn hành vi vi phm pháp 1ut (bao gm câ các quy djnh
cüa pháp luat v Phông, chng rira tin, chng tài trg khüng b);

(ii) Vic cho vay, giãi ngân lien quan dn bAt k' t chcrc, cá nhân nao cO ten trong danh sách den,
danh sách cành báo, danh sách PhOng, chng rCra tin khác do co quan nhà nurc cO thAm
quyn ban hành, khuyn nghj áp diing vWhoc duçrc áp dung tai VPBank.
k) Trirang hp KU ia can bO, nhân viên cüa VPBank, nu KH nghi vic tai VPBank, VPBank diroc
quyn sir dung mt phAn hoc toan b các khoàn tin ma VPBank phai thanh toán cho KU khi KH
nghi vic (tin luang, tin thirung, tin trçi cAp...) d thu hi các khoán na, các nghia vii tai chInh
cüa KU di vó'i VPBank theo Van kin tin ding va Diu Kiin Giao Djch Chung nay.
2. Nghia vi cOa VPBank:
a) CAp tin ding cho KH sau khi KU dáp irng dO các diu kin, thO tiic theo yêu cAu cOa VPBank;
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b) Giâi chp tãi san bão dam (nu Ca) sau khi KH dã thijc hin xong toàn b nghia vi.i di vó'i VPBank
(bao gm Ca nghia vy khóng dwc báo dam bang tài san).
3. VPBank có cac quyn va nghia vi khác theo thôa thun tui Van kin tin diing, Diu kin giao djch
chung nay và theo quy djnh cüa pháp 1ut.
I3iêu 10. Quyn Va Nghia Vi Cüa KH
1. QuyncuaKH:
a) Dirge nhân và sCr ding vn vay tir VPBank theo dung thóa thun;
b) Duçic yêu cu VPBank giãi tôa tài san bão dam thuc sâ hUu cüa KH (nu co) sau khi KH hoàn
thành tt cã các nghia vii vri VPBank.
2. Nghia vi1 cña KH:
a) Cung cp dÀy dii, chInh xác và trung thrc các thông tin, h sa, tài !iu lien quan dn vic vay vn
theo yêu cÀu cia VPBank trong sut qua trInh vay vn;
b) Sir diing vn vay dung mic dich và cam kt chju trách nhim tri1rc pháp lut và VPBank v miic
dich sir diing vn vay cüa mInh; thanh toán cho VPBank cac khoãn phi, nçi gc, !ãi và các khoan
chi phi phát sinh khác dÀy dü, dung han theo thda thun tai Van kin tin diing, Diu Kin Giao Djch
Chung nay
c) Trung hçrp thôi vic tai Ca quan dang lam vic thI phãi dung toàn bô tin trçr cAp thôi vic Va các
khoàn tin, tài san khác ma Ca quan do trã cho KH d thanh toán nç cho VPBank. VPBank dugc
quyn lien h và trirc tip nhn s tin, tài san nêu trên tir Ca quan dang lam vic cüa KH d thu
hi ng.
d) Thông báo cho VPBank trithc khi KR nghi vic tai Ca quan dang lam vic và trixfre khi KR nhn
bAt k' khoán tiÀn trg cAp thôi vic hay khoãn tiÀn khac tir Ca quan dang lam vic.
e) Trung hgp miic dIch vay vn cCia KR tai Van kin tin ding là d thanh toán (met phAn hoc toàn b) tin
mua hang hóa sü diing dich viii ti Nha cung cAp, khi phát sinh the tranh chAp, khiu nai lien quan dn hang
hOa, djch vy dirge cung cAp, KR cO nghia vi giai quy& tranh chAp, khiAu nai vói Nhà cung cap, the tranh chAp
và khiu nai nay không lien quan dn VPBank. Nu vi 1 do nào do ma VPBank bj ãnh humg (v hlnh thih,
uy tIn, thit hai,...) tir tranh chAp, khiu nai nêu trén, KR có trách nhiêm bi thir?mg, thanh toán cho VPBank
các thia hai phát sinh.
f)

Cung cAp thông tin và/hoc tao mi diÀu kin d VPBank trirc tip kim tra, giám sat vÀ tInh hInh
scr dung vn vay, tInh hInh tai san, thu nhâp cüa KH, vÀ tai san an dam và các thông tin khác lien
quan dn khoan vay hoc dn tInh hInh thrc hin nghia vi tra ng cüa KH;

g) B sung them tài san vào th chAp, cAm c& k qu5'.. .d bao dam cho vic thrc hin nghia vii trá ng
theo Van kin tin diing, DiAu kin giao djch chung nay trong eác truà'ng hgp VPBank có yêu cAu;
h) Thirc hin dung cac quy djnh vÀ lãi suAt dã dirge thôa thun tai Van kin tin diing, Diu kin giao
djeh ehung nay va các van ban lien quan. KH hoan toan chAp thun cáe mc lâi suAt dirge VPBank
diu ehinh phu hqp vOi Van kiên tin ding, Diu kiin giao djch chung nay vâ/hoc các van bàn lien
quan;
i)

Thirc hin dung eác nghia vi1 theo Van kin tin di,ing, Diu kin giao djch chung nay và các van ban
lien quan k2 gifla các Ben, nAu vi pham ma gay thit hai thI bi thuông cho VPBank toàn bO thit
hai phát sinh nhu quy djnh tai Diu 6 PhAn A DiÀu kin giao djch chung nay bao gm nhirng không
ban ch bäi eác thiét hai nhix: ehi phi tim kim, thu giü xcr 1 tài san bão dam; chi phi 1ut sir, an
phi, l phi TOa an, phi thi hành an; các khoan ehi phi ma VPBank phai bi thircng hay chju pht vo.i
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Ben thu ba do vi phm cüa KH trrc tip ho.c gián tiêp gay nén v.v...;
j)

KH cam kt sü diing vn vay thông qua các djch vi thanh toán trên tãi khoán thanh toán phU h9p
vâi miic dIch sCr diing vn theo thóa thuán vci VPBank. KH Co trách nhim cung cap cho VPBank
các thông tin, tãi lieu, chirng tir cn thiêt dê VPBank thxc hin giãi ngân và cam kêt chju trách
nhiém v tInh chInh xac, trung thuc cüa các thông tin, tài 1iu va chCrng tir cung cap cho VPBank;

k) Trong mpi tnring hcrp së sCr diing toàn b các ngun thu nhp cCa mInh và toàn b tài san thuc s
hu vàlhoäc quyn quãn l, sCr dung hçrp pháp cCa mInh va tài san cüa h gia dInh, tài san chung
vcr chng và phn sâ hcru cüa mInh trong tài san chung d thanh toán ht các nghra vii ncr cüa KH
vOi VPBank theo VAn kién tin dung, Diu kin giao djch chung nay và các vAn bAn, thóa thun
khac. KH cam k& së tir nguyen thirc hin cam kt nay beng mci hInh thtrc, bàn giao các tài san nói
trén cüa mInh cho VPBank và h trg VPBank trong vic nhn và xtr l các tâi san do d trá ncr cho
VPBank;
1)

Tuân thu pháp luât, chinh sách cüa Nhà nuuc bao gm cã viêc tuân thu dÀy dü quy djnh cüa pháp
lut v bão v môi tru1ng;

m) Khong ducrc chuyn nhucmg các quyn và nghia vi cüa mInh theo VAn kin tin ding, Diêu kin
giao djch chung nay cho Ben thir ba, trir trurng hcrp di.rçrc VPBank dng bang vAn bàn;
n) KH dng r&ng VPBank có quyn dtxac thirc hin các bin pháp cAn thit d tim kim, thu thp và
xac minh các thông tin, dtr lieu v KH, tài sAn cüa KH và các thông tin khác lien quan tâi KH dê
phic vii cho vic k kt và thrc hin VAn kin tin ding. D phic vi cho vic k kt va thirc hin
VAn kin tin ding (bao gm cA cong tác thu hi ng/quAn l khoAn nç cUa VPBank), bang vic k
kêt VAn kiên tin ding, KH üy quyn cho VPBank di din, thay mt KH lien h, lAm vic vâi các
ccr quan, dan vj lien quan, k các giAy tar, tài 1iu cAn thit gui cAc co' quan, dan vj lien quan (nu
dtrnc yeu câu) dê thuc hiên xác nhân, xác minh, thu thâp thông tin v (i) tInh trng cir trü, vic lam,
nhân khau cüa KH vA gia dinh KH; (ii) tInh trng hot dng, san xuÀt, kinh doanh; tInh trng thirc
hiên các nghTa vu vi Nba ntxuc (thuê, bAo hiêm...); (iii) tInh trang, thông tin v tAi sAn thuQc s& hcru
cUa KH; (iv) các thông tin, d& lieu khác có lien quan tâi vic k k& và thrc hin VAn kin tin d1mg.
KH dông rAng VPBank duqc Uy quyn li cho ben thu ba thirc hin cAc cong vic duqc üy quyn
nêu trên.
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o) KH dng rang VPBank có th tir chi thirc hin cho vay, tir chi giâi ngân cho KH, chm du't cho
vay va thu hi nçi triiâc han ma không phài chju bt kS' trách nhim nao nu nghi ng:
Viéc cho vay, giài ngân có th dn dn vic vi pham cac quy djnh cüa pháp Iut vàIhoc có th
lien quan trrc tip hoc gián tip dn hành vi vi phm pháp Iut (bao gm cà các quy djnh cüa
pháp lut v Phong, chng rira tin, chng tài trç khüng b);
Viêc cho vay, giâi ngân lien quan dn bat k' t chü'c, cá nhân nào có ten trong danh sách den,
danh sách cãnh báo, danh sách Phong, chérng rira tin khác do cci quan nba rnrâc có tham quyn
ban hành, khuyn nghj áp diing và/hoäe duqe áp diing tai VPBank.
p) KH dng cung cap cho VPBank tht cã các thông tin, tài lieu theo yêu cau hop !' cüa VPBank
nham tuân thu các quy djnh v Phông chng rüa tin, chng tài tra khüng b& cam van, trirng phat.
KH dng ' rang VPBank có th chia sé bat k' thông tin lien quan dn KH và!hoc các ben lien
quan vói bat kS' Co quan thirc thi pháp luát, Co quan quãn 12 hoc tôa an trên co s yeu cau cüa cac
Co quan nay và/hoc theo quy djnh cüa pháp lust;
q) fMi vri KR là Can b nhân viên lam vic tai VPBank, Cong ty TNHH quãn ! tài san Ngan hang
TMCP Vit Nam Thjnh Vixcrng, Cong ty tài chInh TNHH mt thành viên Ngân hang Vit Nam
Thjnh Viiçing:
(i) Truvng hop KH là Can b nhân viên cUa VPBank, Cong ty TNHH quàn !' tài san Ngàn hang
TMCP Vit Nam Thjnh Vuqng, Cong ty tài chinh TNHH mt thành vién Ngân hang Vit Nam
Thjnh Vucrng (sau day gpi chung là "Doanh nghip"), KH dcng rng khi KH nghi vic tai
Doanh nghip vI bat kS' !' do nào (do hEt thôi han hop dng lao dng, bj sa thai, thóa thun
cham dirt hop dng lao dng viii Doanh nghip, ...), tüy thuc vào chInh sách cüa VPBank
ttrng thii kS', VPBank có th xem xét áp diing mt hoc mt s each thirc xir l nhu sau:
Cham dirt cho vay, thu hi nr truirc han di vâi KR. Trir?mg hop nay, KH cO trách nhim
thanh toán toàn b di.r nq vay (gc, lâi, phi, ...) và hoàn thành các thu tue tat toán Khoàn
vay chm nhat vào ngày lam vic cui cüng cüa KH tai Doanh nghip hoc mt thai dim
khác theo thông báo cüa VPBank. Truông hçip KH không thanh toán day dii du nq cho
VPBank theo thông báo, toàn hO du ng ciia KH së bj chuyan qua han và bj xir l theo quy
djnh, thôa thun tai Hop Dng.
Diu chinh lâi suAt cho vay va mire lãi suat cho vay tuong irng dành cho KH cá nhân thông
thu6ng vay không có tài san bào dam ciia VPBank. Mirc lãi suat cho vay cu th duac diu
chinh së ducrc VPBank xác djnh can cir trên các yu t nhu thai han cho vay, mirc thu
nhp cUa KR theo dánh giá ciia VPBank, san pham vay ma KR tham gia nhung dam bâo
ti da không qua 40%/näm. Mire lâi suat cho vay diu chinh ci th së duqc VPBank thông
báo cho KH khi thirc hin vic diau chinh. Vic diu chinh läi suat di.rqc thrc hin tir ngày
tip theo ngãy lam vice cu& ciing cUa KH tai Doanh nghip.
-

Diu chinh cae khoàn phi lien quan phü hop voi chInh sách ciia VPBank tirng thai k5'.
Yêu
KR cung cap b sung cáe h so, tài lieu ho.c b sung các diu kin can thit d
VPBank xem xét và quyat dnh vic cho phép KH tip tiic duy tn Khoàn vay t?i VPBank.

(ii) Không phi thuc vào quy djnh néu trên, truang hop KH nghI viéc tai Doanh nghip và mun
tip We duy trI Han mire thau chi theo Hop Dng, trong th?yi gian VPBank xem xét, phê duyt
Van kiën tin dung, KH dng ' r&ng, Han mire thau chi ciia KH se di.rqc tam khóa, KH không
th thirc hin duqe vic ghi nq Tài khoàn thau chi. Thai gian tam khóa do VPBank quyt djnh.
Truông hop VPBank chap thun cho KH tip We duy tn Han mire thau chi, KH có nghia vv
thire hin eáe thu We lien quan, k' kat cãe giay ta, tãi lieu can thit theo yêu cau ciia VPBank.
Han mire thau ehi ciia KH se dirqc ma khóa và KH eó th tip We sir dirng Han mire thau chi
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theo quy djnh tai Hçip Dng sau khi duccc VPBank phé duyt và KH hoàn tt các thu tiIc lien
quan. Trung hçp VPBank khong phê duyt ho.c VPBank phê duyt nhisng KH không hoàn
tht các thU tiic lien quan theo yeu cAu cUa VPBank, Han mirc thu chi cUa KH có the bj VPBank
chtm dcrt truóc han. Vic xr l Khoàn vay cUa KH trong truäng hqp châm dfrt truâc han duçc
thrc hin phü hqp vOi thóa thu.n cUa Các Ben tai Hçp Dông.
(iii) TruOng hcp KH không bj VPBank chm dirt cho vay, thu hi nç trixc han và nu KH tip t%ic
duy trI Khoãn vay sau khi dã nghi vic tai VPBank, KH duçc coi là dng vâi tAt ca các chInh
sách diu chinh cUa VPBank.
(iv) Ngoi trir cac diu khoãn, diu kin khác tai Diu kin giao dch chung nay, d báo dam khã
näng thanh toán các khoán nç dn han, KH dng rang VPBank dugc quyn tam khóa, chU
dong trIch tài khoàn nhn hxGng cUa KH tai VPBank và/hoc lien h vói Doanh nghip (Don
vj trã luong cho KH) d yeu cAu Doanh nghip chuyn các khoàn tin hxcmg, tin thuàng, tin
tro cAp, ... cUa KH cho VPBank d VPBank thu hi các khoãn no, các nghia vi tài chInh cUa
KH di vOi VPBank theo Hçip Dng.
r) Luu giü các thông tin, tài lieu, chüng tir trong qua trinh vay van, s'r diing vn vay tai VPBank lam
ca s dê thijc hin di chiu, tra soát trong tru&ng hcip cAn thit hoäc theo yêu cAu cUa VPBank,
quy dnh cUa pháp lut.
3. KH có cac quyn và nghia vii khac theo thóa thun tai Van kin tin dung, Hçip dng bão dam tién vay,
các van bàn khác k kt v&i VPBank và theo quy djnh cUa pháp lut.

C,

PHAN D - BÀN DIEU KIN GIAO D!CH CHUNG yE cAp HN M11C TIN
DUNG THE, PHAT HANH vA S1J DUNG THE TIN DUNG
(Thuc Diu kién giao dich chung v cp tin dyng dành cho Khách hang cá nhán tqi VPBank)
Diêu 1. Giãi thIch tu' ngfr:
1. "KHIChü the":
— Là chU the có thông tin chi tit nhu nêu tai Van kiin tin ding.
— Dng thai là Ben cAm c trong truông h9p han müc tin diing the bào dam 100% bAng tiên giri tiët
kim/tin giri có kS' han cUa chInh KH tai VPBank.
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2. "DVCNT": Là t chirc, cá nhân chip nhn thanh toán hang hóa, djch vii bang The theo h9p dng thanh
toán the k kt vo'i T ehrc thanh toán the.
3. "ATM": Là thi& bi ma Chü the có th si:r ding d thirc hin eác giao djch nhix: gth, nap, rut tin mitt,
chuyn khoãn, thanh toán hóa don hang hóa, dich vu, v.n tin tài khoàn, di PIN, tra ctru thông tin the
hoc cac giao djch khác.
4. "POS": Là thit bj dcc the, thit bi dAu cui di.rçic eài dt và scr ding tai các DVCNT ma Chü the có
th str diing the d thanh toán tin hang hOa, dich vii. POS có th duçic 1p d.t tai chi nhánh, phông giao
djch cCa T chi.rc thanh toán the d cung 1rng tin mt cho chC the theo thôa thun gifra T chrc thanh
toán the va T chüc phát hành the.
5. "mPOS": Là thit bi doe the, thit bj du cui dirc cài dt và s' ding tai cáe DVCNT ma chü the co
th sir ding the d thanh toán tin hang hóa, djch vit.
6. "PIN": Là ma s mt ducc Chü the sir ding cho các giao djch the có yêu cu si:r diing ma PIN.
7. "Trj giá thanh toán ti thiu": Là s tin ti thiu ma ChC the phài thanh toán cho NH sau mi K5'
sao kê cüa The ducrc phát hành. Tr giá thanh toán ti thiu cüa mi loai The thirc hin theo quy djnh
cüa NH tirng thai ks'.
8. "Ngày dn han thanh toán": Là ngày cui cling cCa k' thanh toán, Chü the phài thanh toán cho NH
các khoàn du nq gc cling lâi và phi phát sinh trong K sao kê, It nht s tin thanh toán bang Trj giá
thanh toán ti thiu trén Sao kê. Trung hçp Ngày dn han thanh toán trling vào ngày nghiI! theo quy
djnh cüa pháp Iut vWhoc cCa NH thI Ngày dn han thanh toán duc xác djnh là ngày lam vic lin k
tip theo.
9. "Ky sao kê": Là khoáng thai gian gitta hai Ngày sao kê lien tip.
10. "Ngày sao kê": Là ngày NH 1p sao kê.
11. "Sao kê": Là bang chi tit các giao djch cUa ChU the phát sinh trong mt thi gian c djnh do NH quy
djnh. Sao kê bao gm các khoàn chi tiêu, thanh toán hang hOa, djch vu, (mg/rut tin mat, lãi và phi duçc
NH gIn cho ChC the djnh k' sau Ngày sao kê. Vâi mi loai The tin ding, NH së gIn cho KH cac Sao
ké khác nhau tuang 1mg vâi loai The tin di,ing ducnc phát hành theo quy djnh cüa NH.
12. "CVV/CVC": Là ma s bào mat ducic in trên The.
13. "NAPAS": Là Cong ty Co phn Thanh toán Que gia Vit Nam.
14. "MOTO": Là phuong thInc thanh toán the do T chIne the quc t quy djnh theo do ChC the së thrc
hin thanh toán the thông qua vic gi din thoai hoc gIn email tii DVCNT.
15. "Priority Pass": Là the thành vién do T chIne Priority Pass phát hànhlDjch vii phOng ch cao cAp t?i
San bay.
16. "Vietnam Airlines": Là Tng COng ty hang khOng Vit Nam.
17. "11a mfrc tin diing/Hn mirc tIn diing The": Là han mIre tin diing the duge VPBank cAp cho KH.
Han mIne tin dung The dugc ghi nhn trong Van kin tin dmg duge giao k& giIra VPBank và KH. Di
vIm KH da giao k& VII VPBank theo nhiu Van kin tin diing, Han mIc tin ding The thigc VPBank
cAp cho KH dugc xác djnh là tng han mIne tin d,ing theo tAt cà các VAn kin tin di,ing nay.
18. "VAn kin tin dting":
Khi Khách hang sIn dirng Djch vi tin ding nêu tai PhAn D — Bàn Diêu Kin Giao Dch Chung Vé Cap
Han MIre Tin Dung The, Phát Hành Va SIn Ding The Tin Dung, VAn kin tin ding có th là:
—

Hqp dng phát hành và sfr ding The: Là Hcrp dng phát hành và sIr dung The tin diing dA dugc
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xác 1p gitia VPBank va Chü the ma can ci.r trên do Chü the dä duçic VPBank phát hành The dé sir
diing.
— Các van bàn, tài 1iu v tang, giàm Han mic tin dung The dui b.t kS' hInh thi'rc nao /'bán giy/dü'
lieu din ti...) ma Khách hang dã /cj và/hoçc xác nhan d d nghf thay di Hqn mi'c tin dyng the]
dã dugc chip thun b&i VPBank.
19. "The tin dung/The": Là The tin diing duac VPBank phát hành cho KH d sü diing Han mirc tin ding
The duac cp. The tin dung duçc hiu bao gm The tin diing v.t 1 và The tin diing phi v.t 1.
20. "The tIn diing vt 1/Thë vt 1k": Là The tin d11ng cO hInh thurc hin hru vQ.t chAt, thông thuông ducic
lam bang chAt 1iu nhira, cO gAn dãi tir hoc chip din tl:r d hru giu dfr 1iu The.
21. "The tin dung phi vt IyVThé phi vt I?': Là The tin ding không hin hru bAng hInh thi.'rc vt chAt,
tn tai duâi dang din tü va chüa các thông tin trên The theo quy djnh cCa pháp 1u.t, duçrc VPBank phát
hành cho Chü the d giao djch trên môi trirOng internet, chuo'ng trInh (mg ding trên thit bj di dtng.
The phi vt 1 không bao gm các trtrô'ng hçp The vt 1' có dàng k7 chirc nàng d giao djch trên môi
trtràng internet, chuoTig trInh 11ng diing trén thit bi di dng.
Các thut ngi vi& hoa khác không diiqc giãi thIch trong Phn D nay së duqc hiu và giãi thich theo các
ni dung trong PhAn A - Các diu khoãn và diu kin chung cUa Diu kiin giao djch chung nay; Van kin
tin diving, Hcrp dng bâo dam.
Diu 2. Quyn va nghia vu cüa Chü the
1. Quyn cüa Chü the:
a) Dirge d nghj NH phát hành nhiu loai The tin ding d sir diing Han müc tin drng d duge cAp
theo quy djnh cüa NH và tai Van kin tin diing.
b) Duac sr dung The d thrc hin các giao djch hgp pháp phU hçp vâi pham vi sü ding The nhis quy
djnh tai Diu 5 PhAn D — Bàn Diu Kin Giao Djch Chung V CAp Han Mirc Tin Diing The, Phát
Hành Va Si Dung The TIn Dung. ChC the duct si diing The trong pham vi Han mc tin ding The
và Thai han Han müc tin diing The (thôi han cAp tin d%lng) duct cAp phic vi cho m11c dich tiêu
dung cüa ChC the. Chü the cO th giao djeh trong Han müc tin diing The dn ngay cu6i cling cCa
Thôi han Han mrc tin dixng The dugc cAp.
c) Chü the chInh The Tin diing Vietnam Airlines — VPBank Platinum MasterCard du'çc eng vao tài
khoãn cüa Chü the chinh tai Chi.rong trInh Bong Sen Vang ("Chirong trInh GLP") cho các giao
djch nhAm thanh toán hang hOa, djch v11 tai các DVCNT bAng The chinh và The ph (nu có) và
duac huâng các ixu dãi cüa Chirong trInh GLP theo quy djnh cCa Vietnam Airlines trong tirng thai
k. Chü the dng rAng, vic cong dim vàThoc áp diving các chInh sách uu dãi di vai ChC the
theo quy djnh tai Dim nay sé dixgc thirc hin theo chInh sách cCa Vietnam Airlines tirng thai kS'.
Vietnam Airlines cO quyn quy& djnh cui cüng di vâi viéc hra chn các giao djch dirge cong
dim và/hoc ap dung chinh sách u'u dãi. Tnr&ng hgp Chü the chira cO s The Bong sen yang, bAng
viêc k Van kién tin dung và ha chn vào miic "Dng " trén Van kin tin diving, Chü the chinh
dng ' cho NH và Vietnam Airlines tao tài khoãn Bong sen yang d hoan tAt thu We phát hành The
TIn d%lng Vietnam Airlines — VPBank Mastercard.
d) Duqc quyn yêu cAu tra soát, khiu nai các giao djch The theo quy djnh cüa Diu kin giao djch
chung nay va các quy djnh cüa pháp lust.
e) Dirge nhn lai s6 tin trên The chua scr dicing h& theo quy dinh tai Diu 15 PhAn D — Bàn Diêu Kiên
Giao Djch Chung V CAp Han Müc Tin Diing The, Phát Hành Va S Diing The TIn Diing.
D nghj NH phát hành lai The, tam khóalchAm dfrt sIr diing The, gia han The, thay di Han mIre
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sir diring The, thay di han mirc chi tiêu ngày, hüy bO tInh näng thanh toán tric tuyn theo quy djnh
cCaNH.
g) Yêu cu NH dong/m& khóaltam khóa sir ding The phü hçp vri quy djnh cüa NH.
h) Yêu cu NH ttr dng ghi nçi tài khoàn thanh toán cüa Chit the mir tai NH theo dang k cita Chü the
d thanh toán s du ncr Sao kê va eác khoàn phi theo quy djnh cita NH.
i)

Hang tháng, Chit the có quyn nh.n Sao kê tài khoàn The theo quy djnh cita NI-I.

j)

Duçc tham gia các chirang trInh uu dãi dành cho Chit the cUa NI-i vàTho.c các dé,i tác cita NH nu
dáp irng cac diu kin theo quy djnh cita NH và./hoc di tác cita NH tirng thii k5'.

k) Duçrc yeu cu NH cung cp thông tin v Ijch si:r giao djch The và han mirc khã dung cita The va
các thông tin khác lien quan dn vice sir ding The theo quy djnh tai Diu 15 PhAn D — Bàn Diu
Kin Giao Djch Chung V Cp Han Mire Tin Ding The, Phát Hành va Sir Ding The TIn Dung.
1)

Sir ding The trong han mire bao gm Han mire tin dung, Han mire sir dung The, han mirc thanh
toán, han mire chuyn khoãn, han mire ritt tin mat, các han mire kháe lien quan trong vic sir ding
The theo quy djnh tai Diu 5 Phn D — Bàn Diu Kin Giao Djeh Chung V CAp Han Mire Tin
Ding The, Phát Hành Va Sir Ding The Tin Ding.

m) Các quyn khác theo quy djnh tai DiAu kin giao dch ehung nay, quy djnh cita NH và quy djnh
cita pháp 1ut.
n) Tnrông hçp Chit the duçrc NI-i phát hành The phi vt l d sir ding, vic thirrc hin cae quyn cita
Chit the phài phii hçrp vri quy djnh tai Diu 4 PhAn D — Bàn Diu Kin Giao Djeh Chung V CAp
Han Mire TIn Dung The, Phát Hành Va Sir Ding The Tin Dung.
2. Nghia vi và cam kt cita Chü the:
a)

Cung cAp dAy dit va chinh xác, dng thôi cp nhat và thông báo cho NH nhUng thay di v thông
tin dã dàng k khi yeu cAu sir ding The hoc trong qua trInh sir ding The. Truông hcrp không thông
báo, nu CO phát sinh rUi ro, tn thAt thI Chit the phài hoàn toàn chju m9i trách nhim v nh&ng sai
sot hay hành vi lçri dung, lira dào khi sir ding dch vii do 1i cita mInh hoc do không cung cAp
dung, dAy dit, chInh xáe, kjp th?i sur thay di thông tin; cam kt chju mi riti ro bao gm cà thit
hai v tài chinh, chi phi phát sinh do thông tin cung cAp sai hoc không thng nhAt.

b) Chiu trách nhim bào dam an toàn và bào mt thông tin The, d.e bit là PIN trong sut qua trInh
sir dung The phit hçrp vi quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay và quy djnh cita pháp lut.
Khong dirge chuyn nhucrng The cho ngithi kháe.
c)

N1n The/PIN bAng each true tip dn NH, d nghj NH gin The/PIN bAng duOng biru din/chuyn
phát nhanh hoc eác phuong thirc khác dugc NH trin khai ting thin k.
Truing hgp dàng k nhn The/PIN qua thring biru din/chuyn phát nhanh, Chit the dng 2 và xáe
nhn rAng NH dirge coi là dä hoàn thành viée giao nhn The/PIN khi The/PIN da dirge giao tin dja
chi ma Chit the dã dang k vii NH. Chit the cam kt (i) ehju mci riti ro phát sinh do vic The/PIN
bj thAt lac, bj lgi dung vã!hoc cáe riti ro do vic Chit th không trure tip k' nhân hoe ngirii kháe
giã mao Chit the k nhân The/PIN theo phircrng thirc nay; (ii) thanh toán mçi chi phi lien quan khi
d nghj NH gin The/PIN bAng dung biru dinIchuyn phat nhanh.

d) Sir dung The trong Han mire tin dung The, Han mire sir dung The và Thu han Han mire tin dung
The dirge NIH cAp. Truing hçrp Chit the sir dung virgt qua han mire hoie NH ehitrig minh dirge giao
dieh do phát sinh tir The cita Chit the, Chit the phãi có tráeh nhim thanh toán cáe giao djeh phát
sinh, ngoài ra phãi trã phi và eáe khoàn lien quan kháe (nu co) theo quy djnh cita NH khi sir dung
The qua han mire dirge cAp.
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e) Chiu trách nhiêm thanh toán di vi tht cá các giao djch The phát sinh (bao gm Ca giao djch có
hoc không có chft k, ma PIN hoäc có chtr k khác vi cht k cüa Chü the ti mt sau The) phü
hçip vâi quy dinh v Pham vi scr diing va nghia v%i thanh toán cüa ChU the quy djnh ti Diêu 5 Phân
D — Ban Diu Kiên Giao Dich Chung V Cp Hn Mi.rc Tin Diing The, Phát Hành Va Sir Diving
The Tin Dicing.
f

Không dt.rçic phép sü dicing The d thirc hin cãc giao djch cho các mvc dich rüa tin, tài trçY khUng
b& h'ra dáo, gian lan và các hành vi vi phm pháp lut khác. Chju trách nhim truâc NH và pháp
lut v các hành vi rcra tin, tài tn khüng b, gian lan, giâ mo The cüa Chü the, các hành vi vi
pham pháp lut khác cUa ChC the và các giao djch The lien quan den rira tiên, tài trçl khüng bô,
gian lan, giã mo va các hành vi vi phm pháp 1ut khác.

g) Nhân thi'rc dy dii vã cam kt chju ru ro trong triRmg hçp các giao djch thanh toán ciia Chii the bj
các t chi'rc nrnc ngoài hoc bt k' quc gia nào tjch thu, niêm phong hoac tm dung thrc hin
giao djch (do lien quan dn các yu t ctm van, ti phm, khiing b& tãi trq khiing b& rcra tién, dôi
tucing bj ap diing 1nh tôa an, ca quan ti nuâc ngoái hoc các 1 do khác).
h) Thanh toán dy dii va dung hn cho NI-I s du nq Sao ké theo Sao ké NH 1p và gCri cho Chii the.
Trixong hop Chii the không nhn duçic Sao kê do NH g1ri, Chii the vn cO trách nhim thanh toán
dy dii, dung hn cho NH các khoãn phãi trá trong ks'.
i)

Hang tháng, trong khoáng thai gian tü Ngay sao kê dn Ngày dn hn thanh toán, NH së tr dng
trIch nç tài khoãn thanh toán ducyc Chii the chi djnh d thanh toán s du trén Sao ké dra trén t' lé
thanh toán ma Chii the có clang k vOi NH. Chii the phãi bão dam tài khoän nay luôn dii s du cAn.
thit d NT-I ghi nci trong khoãng th?yi gian nói trên. Nu không, Chii the cO trách nhiêm lien h vâi
NH d thanh toán phAn con lai và phãi chju các khoán phi, lãi suAt phát sinh nu có.

j)

Thông báo kip thai vi NH khi phát hin sai sot, nhAm ln trén tài khoãn The ciia mInh hoc tài
khoãn The ciia mInh bj l?i ding.

k) Chju trách nhim giãi quyt cac tranh chAp vâi DVCNT/Ngân hang thanh toán (NHTT)IT chuc
The ye các vAn d lien quan dn giao djch The ma không trI hoãn vic thanh toán Sao ké vào Ngày
den han thanh toán.
1) Hoàn trã ngay 1p tUc và vo diu kin cho NH di vâi các khoãn ma Chii the nit thira, rUt/thanh
toan qua Hn muc tin diing The, giao djch ghi Co nhAm vao Tãi khoàn ciia Chi the và cac giao
djch nhám lAn khác ma Chii the không chüng minh du?c quyn su huu hop pháp. Dng d NH
tr dông ghi N? cac khoãn tin nay trên tài khoãn (tài khoãn thanh toán, tài khoãn The, tài khoán
tiên giii ti& kim, tài khoân tin gii cO kS' hn và các tài khoãn khac) và khAu tnt cac tài san gii
khác ciia Chi the ti NH.
m) K' ch& k mAu bng but bi vào ô chft k ii mt sau The ngay sau khi nhan The. Khi th?c hin giao
djch ti DVCNT, Chi the phái k hóa donlchung tir thanh toán ging chu k mAu nay tnt nhüng
giao djch không yêu cAu chu k ciia Chii the.
n) Không duac sir ding The dâ thông báo mAt, thAt lc, Chii the phài gui trã lai cho NH The vt l bj
mAt, thAt 1c khi tim 1i du?c.
o) Thanh toán dAy dii, ding han cho NH các khoãn nç gc, läi và phi,... phát sinh tir vic sCr diving
The.
) Chu the có trách nhiém scr diving vn thông qua vic phát hành The ding mic dIch theo Diéu kin
giao dich chung nay và cam kt chju trách nhim truâc pháp luât và NH v miic dIch sü dung vn
cUa mInh.
q) Truông hop chii the mua cac san phAm bào him do NH ban vói tu each là di 1' bão him, Chii
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the dng d NH trIch ni tài khoãn The tin d1ing d thanh toán các khoãn phi bâo him ma Chü
the phãi thanh toán cho Cong ty báo him, khoân tin nay së discic tinh vào du n9' cüa KS' sao kê
tuang rng.
r)

Tnthng hçip Chü the sir ding The do NH phát hành d thanh toán cho djch vi,i Priority Pass, ChU
the dng 2 d NI-I trIch nçi tài khoãn The tin diing d thanh toán các khoân phi si ding djch vii
Priority Pass theo yêu cAu cüa Priority Pass, khoãn tin nay së duçic tinh vào dii nçi cüa K5' sao ké
thong rng.

s)

Bang vice k, xác nhan Van kin tin dicing, ChU the dng r&ng, vic Chü the yêu cu dang k,
tham gia bAt k5' Djch vv, Chuo'ng trInh nào ma NI-I trin khai thông qua phuong thirc Chü the dang
ks', tham gia b&ng each gi len tang dài 24/7, qua Djch vi Ngân hang din tir hoe bAt k5' phwmg
thCrc nào khác do NH trin khai, Chü the eó trách nhim tuân thu dCng các quy djnh cüa NH v
Djch vi Ngân hang dien tr (Djch vii Ngân hang din tir duqc NT-I cung cAp qua din thoi,
internet,...) t?i Diu kin giao dich chung v cung cAp và scr diing dch vii phi tin dçing áp diing di
vi khách hang cá nhân t?i VPBank cüa NH vàThoc các quy djnh khác có lien quan cCa NH dành
cho Dich vi, Chuong trInh ma ChC the tham gia.

t)

Th,rc hin kich hoat The theo dung phuang thixc duc NH trin khai t?i thai dim kich hot the.
Tuân thu các diu khoàn va diu kiên tai Diu kin giao djch chung nay và các quy djnh cüa NH,
cac t chic/hip hi The va cüa pháp luât lien quan dn viêc sü dicing Hn mc tin diing The, phát
hành va sir diing The.

u) Cung cAp cho NH tAt cá các thông tin, tài 1iu theo yêu cAu hcip l cüa NH nhm tuân thu các quy
dinh v Phông chng rt:ra tin, chng tai tr? khung b& cAm van, tr&ng phat.
v)

Cam kt cüa KH di vd'i quy dnh v phOng chng tham nhüng Thông báo va phi hçp vái NH d
xcr l khi xãy ra các tnii&ng hcip mAt The/l thông tin The hoac có yêu cAu tra soát, khiu nai theo
thôa thun t?i Hçp Dng.

w) Chü the chInh có quyn dua ra các yéu cAu có lien quan dn vic str ding The cCa Chü the phii và
chju trách nhim v cac giao djch thijc hin bAng The cüa The chInh va (các) the phii. TnuOng hp
Chü the chinh bi cht, mAt tich, hoc mAt näng 1irc hành vi dan si,r thi vic thanh toán cho NH và
viéc thira hu&ng s dii trên tài khoân The cUa Chü the chInh duçc thijc hin theo quy djnh tai Diu
kin giao djch chung nay, quy djnh cüa NH và cüa Pháp 1ut.
x) Không du?c thrc hin các hành vi bj cAm theo quy dlnh cCa pháp 1ut.
y) Các nghia vi khac theo quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay, cüa NH và cüa pháp luât, cüa
T chc The trong nuâc/quc t ma NH là thành viën tai tirng thai dim.
z)

3.

Tnuô'ng h'p Chü the du?c NH phát hành The phi vt l d sCr diving, vic thixc hin cac nghia vu
cUa Chü the phái phü hp vui quy djnh tai Diu 4 PhAn D — Bàn Diu Kien Giao Djch Chung V
CAp Han Müc TIn Dung The, Phat Hành Va Sir Dung The Tin Dicing.

Chit the dng rAng NH có quyn dixcic thi,rc hin các bin pháp cAn thiM d tim kim, thu thp và xác
minh cac thông tin, dir lieu v Chit the, tài san cita Chit the va các thông tin khac lien quan tái Chit the
dé ph%le vu cho viée k két và thre hien Van kin tin ding. Dé phic viii cho vic k' kêt vã thrc hin
Van kién tin ding (bao gm cã cong tác thu hi n/quãn l khoàn n cita NH), bAng vic k' kt Van
kin tin dung, Chit the ity quyn cho NH dai din, thay mt Chit the lien he, lam vic vii các ca quan,
dan vj lien quan, k các giAy tir, tài lieu cAn thit gin các ca quan, dan vj lien quan (nu dixçc yeu cAu)
d thrc hin xac nhn, xác minh, thu thp thông tin v (i) tinh trang cii tnt, vic lam, nhân khau cita
kinh doanh; tInh trang thirc hin các
cu the và gia dInh Chit the; (ii) tInh trng hoat dng, san
nghTa vii vii Nhà nine (thug, bão him,...); (iii) tInh trang, thông tin v tài san thuôc sir hfnu cita Chit
the; (iv) các thông tin, dir lieu khác có lien quan tó'i vic k' kt va thnc hin Van kin tin di,ing. Chit
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k'

the dông ' r&ng NH duac üy quyên 1i cho ben thir ba thirc hin các cong vic dircic üy quyn nêu trên.
Diu 3. Quyn Va nghia vi cüa Ngân hang
1. Quyn cüa Ngân hang:

a) Duac min trách trong trixông hcp: h thng xCi ii', h thng truyn tin bi 1i hoc vi bt ci'r 1 do
gi ngoài khâ näng kim soát cüa NH gay nên khiên cho The hoc ma PIN cüa KH không th%rc hin
duoc giao djch, bj tn that hoc bt k' sr lçii ding nào; hotc các truOTlg hcip NH không gCri hoc
dã gCri nhung KH không nhn duçic các tin nhn, thông báo lien quan tâi biên dng so du tài khoàn
The hoc thông báo v các nOi dung khác lien quan dn tài khoán The cUa KI-I do lOi h thông, lôi
dung truyn, các li k5' thut, sir c cUa nhà cung cp djch viiIcüa NH hoc vi bt kS' l' do khách
quan nào khác; các trixOng hçp khác do li cUa KH gay ra.
b) Ducic min trách di vYi: (i) moi that lac, mt cap, scr diing dung hoc sai mvc dich cüa The hoc
viêc tit lo ma PIN, thông tin The cüa Chü the; (ii) Mci gian ln Va hoc già mao gay ra cho NH
hoc bt kS' Dcm vj chip nhn The nào; (iii) Bt kS' phuang hai nao ti uy tin, hInh ành và danh
ting cüa Chu the có lien quan dn vic NH thu hi hoc yéu cu Chu the trã lai ho.c tam
ngirng/ngirng sü diing The.
c) Không chju trách nhim v vic giao hang, ch.t luçing hang hOa, djch vii duqc thanh toán bang
The. NIH không tham gia giãi quy& các tranh chap giCa Chu the và Don vj chip nhan the và duçc
quyn ghi nç vao tài khoán The giá trj hang hóa, djch vii cho dii hang hóa, djch v11 có duçc giao
hoc thrçc thirc hin hay không.
d) Xir l tra soát, khiu nai tir Chu the theo phucing thüc, chirng tir, th?yi gian gii'i yêu cu tra soát theo
quy djnh ciia NIH va ciia t chIrc The trong nuâcIquc t ma NIH là thành viên tai timg thii dim.
e) Duçic min trách trong tnrOng hçp khiu nai, yêu c&u tra soát cüa KH không duqc Ngân hang thanh
toánlcác t chirc The trong nuóc/quc t giãi quy& theo quy djnh ciia các th chi'rc nay.
f)

Thay di Han milrc tin diing The dã cap, các Han müc si diing The và các han mc khác phU hp
vái chInh sách cüa NH trong tirng thai ks'.

g) Yêu cu Chii the thanh toán dÀy dü các khoãn chi tiéu b&ng The và các khoàn lãi, phi lien quan
trong k' chm nhAt vào Ngày dn han thanh toán.
h) Disac truc tip hoAc thông qua ben thr ba thirc hin các bin pháp nhc n tir xa và các bin pháp
thu hôi nç theo quy djnh cUa NH tfrng thôi ks', bao gm nhu'ng khOng giOi han b&i hInh th(rc gin
van bàn thông báo thu hi ni, gin tin nhn qua din thoai, gi din trrc tip, thông báo tâi Chü the
hoc dja chi, ca quan lam vic cUa Chü the,... Twang hp Chü the không thanh toán dÀy du các
nghia vi phãi thanh toán, NH dixqc thrc hin các bin pháp thu hi n d yêu cÀu Chü the thc
hin dÀy dii nghTa vii thanh toán theo Van kiin tin dang.
i)

Tnrang hp Chii the khOng thanh toán dÀy dii, dung han cho NH theo quy djnh, NH duçnc quyn
thu ncr tin tài san bão dam hay bAt cin tài san nào khác ciia Chii the bao gm s du tin gin trên bAt
k' tài khoãn nào ciia Chii the tai NH (tin gini cO k' han, không k' han) và các tài san gin khác ciia
cu the tai NH ma khong cAn có chü k'/xác nhan ciia Chii the. Nu NH thu nq tin tài khoãn thanh
toán vàJhoc Tài khoàn ti& kim vàJhoc Tai khoãn tin gini có kS' han ciia Chii the d thanh toán
các khoãn nr phát sinh, các khoãn tin gin nay së duqc coi là nit tnnac han và tin lài së duçrc tinh
theo quy djnh v rut truâc han cia NH tai thai dim trich. Trong tru?Yng hçrp do, NH dugc min
trách v vic thay di k3' han tin gini cia Chii the. Trong truOng hçrp tài khoãn thanh toán, tai khoãn
tit kiém, tài khoãn tin gin cO kS' han vini dng tin là dng ngoai t, NT-I sê thixc hiên vic chuyen
di t' giá do NH cOng b tai thai dim chuyn di.

j)

NH có th thu thp và xác minh bAt cir thông tin nào lien quan dn Chii th tin bAt cin dan vj nào ma
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NT-I cam thy phü hçp (bao gm nhung không gió han b.t k' t chirc tin diing nào hoc bt kS' t
chirc hay cong ty nào khác dixçic thành 1p voi miic dIch dánh giá thcr hang tin diring cho cac cá nhân
vàJhoc Ngân hang hay t chüc tin ding tai Vit Nam hoc bt ctr nai nào khác).
k) Cung cp cho các ben có thm quyn thông tin v ChO the, tài khoàn The phic vi cho vic tra soát,
khiu nai các giao djch The theo quy djnh cüa pháp lust vàJhoc cho các mic dIch khác theo quy
djnh tai Diu kin giao djch chung nay.
1)

Chm dtt vic duy trI Han mic tin diing The dã cp vàJhoc vic scr diing The cOa ChO the bAng
vic hu, thu hi The hoc don g/khoa The trén h thng nu ChO the vi pham cac diu kin va diu
khoán v ma va si diving The tai Diu kin giao dlch chung nay vàThoc quy dnh cüa NH, sir diing
The giã mao vàj'hoc The bj nghi nga là giá mao.

m) Duoc chü dng tam khóa, trIch, tt toán tài khoán (tài khoàn thanh toán, tài khoàn The, tài khoãn
tin gCri tit kim, tài khoãn tin gCri có k5' han và các tài khoãn khac) cCa Chü the tai NH, các
khoãn tin gCri, tài san gi:ri khac cOa Chü the tai NT-I hoc 1p üy nhiem thu yêu cAu cac t chirc tin
diing m& tài khoãn cho Chü the trIch tin chuyn cho NH d: (i) Thanh toán các khoãn nç dn han
(bao gm Ca trtxang hçp Chü the diiçic NH chAp nhn trá ng truac han), qua han, các khoãn lãi,
nghia vu tài chInh khác phát sinh trong qua trInh sa ding The; (ii) Thanh toán, bC tnt các khoán nç
dn han, qua han, cac khoãn lãi, cac nghia vii tài chInh khac cüa ChO the tai NH và xi l các trithng
hcip khác theo thóa thun giüa Chii the va NT-I.
n) Thông báo v các san phAm, djch vu, chirong trInh khuyn mãi cüa NH, cãnh báo các rUi ro khi
thirc hin Djch yin và các thông báo khác phc vi cho vic sir ding Djch vini tci ChC the theo cac
cách thirc ma NH cho là phU hçtp (bao gm nhtrng không giai han vic gii tin nhAn, email, thông
báo trén website,...) vOi s hxcng va thai gian không han ch.
o) Ducic chü dong quyt dinh vic ap ding, không áp ding CáC i.iu dAi (tIch dim di qua, hoàn tiên,
tIch dim di dm bay,...) dành cho ChO the theo quy djnh cUa Nfl trong tirng thai k5'.
p) Dixçc quyn sCra di, diu chinh bAt k5' diu khoãn, diu kien nào cüa DiAu kin giao djch chung
nay tuy tirng thai dim ma NH cho là phC hçrp tüy theo quyt djnh cOa NH. Phi.xang thCrc gun va
nhn các thông báo sCm di, diu chinh Diu kin giao djch chung giCra NJ-I và ChC the thinrc hin
theo quy djnh tai Diu 8 PhAn A cüa Diu kin giao djch chung nay. Chü the thrqc coi là chAp thun
toàn bô nhUng ni dung sCra di, di&u chinh theo thông báo cüa NT-I nu ChU the tip tic sCr ding
Dich vu tai NH.
q) Co toàn quyn chuyn giao, ban cho Ben thcr ba toàn b hoc mt phAn khoán n The tin ding cña
Chü the theo Van kin tin ding.
r)

Di.rç'c yêu cAu Chü the cung cAp dAy dO các thông tin va tài lieu cAn thi& nhAm lam rO các diu kiên
sCr drng The khi d nghj duc cung Crng The và trong qua trInh si:r dung The; dugc thu thp thông
tin tir các th chCrc khác v ChO the khi d ngh NH cAp Han mCrc tin ding The và phát hành The.

s)

Duqc tCr chi phát hành The nu ChO the không dáp Crng dAy dO các diu khoàn và diu kin sCr
dung The; quyt djnh thu hi The trong qua trInh sCr dung nu ChO the không thi,rc hin dAy dO các
diu khoàn diu kiin tai Van kiin tin dung, quy djnh cOa NH và quy djnh cCia pháp 1ut trong tirng
thai k5'.
Duqc diu chinh các han mCrc lien quan dn Han mCrc tin dung The, han mCrc sCr dung cOa tirng The
và các han mCrc lien quan khác, quy djnh các hInh thCrc bao dam an toàn cho vic sCr dung The, quy
djnh loai lãi, mCrc Iãi áp dung di vai ChCi th không trái vOi quy djnh pháp lut hin hành, quy
djnh cOa NH va quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay.

u) NH có các quyn khàc theo quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay và theo quy djnh cOa pháp
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luat.
v) TriRmg hçip phát hành The phi vat 1' cho KH d sr d1ing, NH duqc thirc hin các quyén phü hqp
vâi cac quy djnh tai Diu 4 PhAn D — Bàn Diu Kin Giao Djch Chung Vê CAp Hn Mirc TIn Diving
The, Phat Hành Va Scr Dung The Tin Dicing.
2. Nghia vii cüa Ngân hang:
a) Ton tr9ng quyên và 1çi Ich cüa Chü the theo Diu kin giao djch chung nay.
b) Thixc hiên dy dC, kip thi các 1nh thanh toán sau khi dã kim tra, kim soát tInh hap pháp, hcp
lé cüa lênh thanh toán.
c) Bão mat các thông tin v The cUa ChU the theo Diu kin giao djch chung nay.
d) Bi thuông các thit hai thirc t phát sinh do vic NH vi phm các quy djnh v cung cAp Djch vii
theo Diu kin giao djch chung nay và theo quy djnh cUa pháp luat.
e) Các nghia vii khác theo quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay và quy djnh cüa pháp luat.
f)

Tnrmg hap phát hành The phi vat 1,2 cho KH d sr diing, NI-I thc hin các nghia vii phü hap vi
quy djnh tai Diu 4 PhAn D — Bàn Diu Kin Giao Djch Chung V CAp Hn Mirc Tin Diving The,
Phát Hành Va SCr Dicing The TIn Dicing.

Diu 4. Phát hành The phi vat I
1.

Thy thuc chInh sách cüa NIH d6i vài mt s dông/loi The, Chü the có th dang k và duçrc NH phát
hành The phi vat d sü dicing.

2.

TruO'ng hap Chü the duc phát hành The phi vat l', các quy djnh sau day së duc áp diing:
a) The phi vat i duc NH phát hành cho Chü the duâi d?ng the din tcr, không duçc in ra thành The
vat l. Chü the cO th thirc hin truy vAn thông tin the thông qua Djch vii ngân hang din tcr cUa
NH và theo hi.róiig dn cüa NH tirng thai kS'.
b) Pham vi sr ding The: The phi vat chi duac si ding d thanh toán tin hang hóa, djch vii trên
môi tri.rng internet, chuang trinh ng di,mg trên thi& bj di dng.
c) Thu gi The: The tin di,ing phi vat 1' không du?c phát hành duâi dng vat chAt nén không có tru&ng
hap thu giU The.
d) Phát hành !ai The, PIN cCa The phi vat 1)2: ChC the có quyn yéu cAu NT-I phát hành lal The, PIN
The phi vat i)2 trong tnr&ng hap bj 1 thông tin, do nhu cAu cCa Chü the,... Vic phát hành 1i The,
PIN thr?c thrc hin khi Chü the dáp 1mg các diu kin theo yêu cu cCa NH. ChC the cO trách
nhiêm thanh toán phi, chi phi lien quan theo quy djnh cüa NH.

3.

Truông hap ChU the duc phát hành The phi vat 1)2 gAn vi The vat i)2, ngoài quy djnh ti Khoán 2 Diu
nay, vic si diing The phi vat i)2 dirc áp diing theo các quy djnh sau:
a) The vat 1)2 gn vi The phi vat 1)2 là mt/mt s The vat i)2 duc VPBank phát hanh cho Chü the và
có thông tin chi ti& nhix thrçc ghi nhan ti trong h sa v phát hành The phi vat i)2 cCa ChC the.
b) The phi vat 1)2 có s The, PIN khac vâi The vat 1)2.
c) Loai the, lãi suAt, thai han hiêu krc, Ngày sao kê, K' sao ké, ngày dn han thanh toán, phirang thic
kich hoat th cCa The phi vat 1)2 ging vdi The vat 1)2.
d) Hn mike sIr dicing cüa The phi vat 1)2 thc hin theo däng k)2 cüa ChC the phü hap vài quy djnh cüa
VPBank và không vuVt qua Hn mIrc sIr diing cUa The vat 1)2.
e) Tm khoaldong The: Khi xãy ra các tru'Ong hap tm khóa The, dóng The, Chü the (trong tru&ng
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hçip ChÜ the yêu cu) có th yéu cu tam khóa, dong The phi vat l hoac The vat l hoac !ira chçn
tam khóa, dóng dng thii cã hai The; va NH (trong truô'ng h9p NH chü dng tam khóa, dong the)
cO th quy& djnh tam khOa, dóng The phi vat ! hoac The vat ! hoac !Ia ch9n tam khóa, dong
dng thi Ca hai The. Vic tam khóa, chm dth tam khóa, dóng the thi,rc hien theo quy trinh có lien
quan cña NH tirng thai kS'.
Gia hin The phi vat 1': Khi ht thOi han hiu l%rc, The phi vat l không dixçic gia han. Tri.rOng hçp
cO nhu cu tip tc s ding The phi vat i, Chi the dang k phát hành mài The phi vat l gn vâi
The vat l hin hiu (nu The vat i hin h&u duc gia han) hoac gn vói The vat ! mái (nu The
vat 1' hin hth khong dixc gia hn vâ Chü the phát hành iai The vat !).
4.

Các nôi dung khác lien quan tth vic phát hành và sü' diing The phi vat 1 không duçc quy djnh tai Diu
nay thrc hin theo Diu kin giao djch chung nay và quy djnh pháp luat có lien quan.

Diêu 5. Pham vi sfr diing The, Htn mu'c tin dung The và Han mwc sü ding The
1.

Pham vi sfr ding The và nghia vu thanh toán cüa Chü the:
a)

Chü the duçc sir d1ing The d rut tin mat (trü truông hp The ph phát hành cho Chü the phii dudi
15 tui) tai cac POS cCa NH/TA chrc thanh toán the và các ATM trong lien minh NAPAS, có biu
trçmg cüa T chIrc the quc t (di vi The quc tê) hoäc rut tin thông qua phuong thirc khác do
NH trin khai tlrng thai ks', thanh toán tin hang hóa, djch vii tai các DVCNT, qua internet, qua
email, din thoai,... va sCr ding cac djch vii khác do NH và các Ngân hang khác có kt ni trrc tip
hoac gián tip vâi NH thông qua mt hoac mt s các t chtrc trung gian cung cap. Dti vâi The
phi vat !, phm vi scr di,ing The thirc hiën theo quy djnh t?i Diu 4 Phn D — Ban Diu Kin Giao
Djch Chung V Cp Han Mirc TIn Ding The, Phát Hành Va Sü Diing The TIn Diing.
Chü the dng ring, khi tham gia các giao dich thanh toán bang The, thy thuc vào tlrng giao djch
the và yêu cu/quy djnh cña NH valhoac cUa T chirc the quc t valhoac ciia DVCNT phü hp
vOi quy djnh cUa pháp luat và quy dinh cCa cac T chc the quc t giao dch the có th &r?c xác
thrc b&ng met, mt s trong các phuang thic bao gm:
i)

The va ChU the phãi hin din tai DVCNT; valhoac

ii)

Ch k cña Chü the trén hóa dan giao djch The; hoac

iii) Nhap ma PIN khi giao djch; hoac
iv) Các thông tin the (Ten the/S the/ma CVV/CVC,...) duqc cung cp qua email, din thoai,
internet,...; hoAc
v)

CuOc gçi cüa KH len tng dài din thoai cüa NH; hoac

vi) Xut trInh The Priority Pass; hoac
vii) Bt kS' phuang thCrc xac thirc nào khác ma Chü the däng k vói NH; hoac
viii) Bt kS' phuo'ng thcrc xac thijc nào khác ma NH, To chc the quc th và DVCNT quy djnh.
b)

Chü the hiu và nhan thrc dy dü rAng, khi Chü the thirc hin cac giao djch thanh toán the ma The
va/hoac Chü the không hin din trirc tip tai DVCNT hoac tai tr%i sà NH (VI dii: Giao djch MOTO;
giao djch thanh toán trên internet, qua cuc gi din thoai,...) va khi Chü the không bão mat các
thông tin v The, The cüa ChC the có th bj Igi diing cho các giao djch thanh toán ma khong cAn
The valhoac Chü the không hin din trirc tiép tai DVCNT. Bang vic ks', xác nhan Van kin tin
diring, Chü the xác nhan va chip nhan hoan toàn di vâi các rCi ro nay.

c)

Chü the cam kt chju trách nhim thanh toán cho NH di vâi tt Ca CC giao djch phát sinh và dixgc
xac th!rc bAng bAt ki phuoiig thc nao nêu tai Dim a trén. Chü the dông rAng, Sao kê tài khoan
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së là bang chüng xác nhn các giao djch, phi, lãi (nu co) Va CC khoãn ghi nçc, ghi có trong Sao kê
là dung va có hiu lirc và Chü the se thrc hin thanh toán tat cà các giao deh, phi, lAi the hin trên
Sao kê dñng thai hn quy djnh trong Sao ké, trr trumg hçip do li hch toán nhâm cüa NH.
d) Ngay khi The duçic kIch hoat thành cong. Chü the duçic sü diing các tInh näng thanh toán The trên
internet. TnrOng h?p không có nhu cAu si:r ding tinh näng thanh toán nay, ChC the lien h vài NT-I
d d nghj dóng tInh nàng thanh toán nay cCa The.

2.

e)

ChC the không ducic sü dung The tin diing d chuyn khoãn, khOng duqc sü dung Hin müc tin
dung The d nap tin, ghi có vao tài khoán thanh toán, the ghi nq, the trã truâc hoc vi din ti.

f

TruOng hop duoc phát hành The phi vt l d scr dung, pham vi sir dung The phi v.t l thrc hin
phãi phü hop vâi quy djnh tai Khoãn nay và Diu 4 PhAn D — Bàn Diu Kin Giao Djch Chung Vé
CAp Han Mirc Tin Diing The, Phát Hành Va Str Dung The TIn Diing.

Han mirc tin di.ing The:
a) D sC dicing Hn mirc tin diing The dã du?c cAp, ChU the có th duçic NH phát hành nhiu loai The
tin dung dA scr dung. The tin diving thrqc phát hành là phuong tin d ChC the sci ding Han mc tin
dung The dä duçc cAp cling nhu huàng các chInh sách, sir diing các tInh näng tixollg 1rng theo quy
dinh cCa NI-I áp diing di vOi tirng loi The duçic phát hành.
b) Vái mi lOai The tin diing drçc phát hành, các vAn d lien quan dn The bao gm nhi.rng không
giOi han loai The duoc phát hành, Han müc sir dvng The gn vái tirng The, Ngày sao ké, ngày
thanh toán, lãi suAt cCa The va cac vAn d lien quan khác thirc hin theo quy djnh cCa NH và Sao
ké cUa loai The do dixqc NH gui tth ChU the.
c) Viêc phát hành The tin diing d sir diing Han mirc tin diing The thirc hin theo quy djnh sau:
i)

Diu kin phát hành The tin diing thirc hin theo quy djnh cCa NH tai thii dim ChC the d
nghj.

ii) Vi mi The tin diing dime phát hành së du?c gAn vi mOt Han mirc sU dang The riêng nhtrng
dam bão không vut qua Han mtc tin dimg The. TruOng hop ChC the d nghj phát hành hon
mt loai The tin diving, thng Han mcrc sir dang The cCa các The nay trong mpi truOiig hop
không dtrc vuct qua Han muc tin diing The. Han müc sr diing The cCa (cac) The phii duc
dung chung vi Han müc si diving The cCa The chinh.
iii) Han müc tin diing The dã cAp cho ChC the không thay di trong su& Thai han Han muc tin
ding The, tnt tru&ng hop ChC the d ngh täng/giám Han müc tin diing The dã dirge cAp tnithc
do. Khi Chu the si diving The tin diing, Han mi'rc sC diing kM dung cCa các The khac së bj
giãm tuong i'rng vCi phAn han mirc dã dirge sCr diing.
iv) Viêc d nghj phát hành The tin dung d scr dung Han mire tin diing The dirge cAp có th dirge
ChC the thc hin thông qua cuc goi din thoai giUa NH và cu the. hC the dng ring,
bAng vic NH dä tip nhn d nghj cCa Chit the qua din thoai; va The dã dirge giao ti dja chi
ma Chit the däng k' và The dã dirge kIch hoat theo quy djnh cita NH, Chit th dng chju
trách nhim di vO'i tAt cã các giao djch dirge thirc hin bi các The nay nhi.r dirge ghi nhn
trên h thong cita NH và Sao ké gui Chit the. Tirng th&i k5', NH có th trin khai các phiro'ng
thire dang k phát hành The tin dvng khác.
3.

Hn mirc sir ding The va thay di Hn mfrc sir ding The:
a) Chü the sir ding The trong phm vi Han mire sir ding The. Han mire sir diing The bao gm Han
mire tin diing The dime gAn vâi The, han mirc thanh toán, han mire ehuyn khoãn, han mirc ritt tin
mt và các han mirc khác theo quy djnh cUa NH.
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b) NI-I ehp thutn cho Chü the sir ding s vn trong pham vi Han mire tin dicing The, Han milre sir
ding The d thre hin các giao djch The di.rçic phép nhii quy djnh tai Diu kin giao djeh ehung
nay.
c)

B&ng vic kIeh hot The, Chü the (duce hiu bao gm Ca ChU the chInh và Chit the phii) duac coi
là dã nhn du'qc thông báo dty dii cita NH v Han mire tin diing The, Han mirc sir dung The và
Thri han cita Han rnirc tin diing The và chip thun Han mire tin diing The, Han mire sir diing The
và Thai han cita Han mire tin ding The duoc NH ep. Han mire tin ding The, Han mire sir diing
The cita KH ciing dixçie th hiên trên Sao kê cita NH gin cho KH hang tháng theo quy djnh cita NH.

d) NH ducre quyn djnh k' theo quy djnh ciia Ni-I hoc dt xut xem xét, dánh giá lai Han mire tin
ding The, Han mire sir diing The va ThO'i han Han mirc tin diing The dã cp cho Chit the theo Van
kin tin ding dâ k giira Chit the và Ni-I. NH duçe quyn diu chinh, chm dirt Han mirc tin dung
The vàlhoäe Thyi han Han mire tin ding The theo kát qua xem xét, dánh giá eiia NH, tru&ng hap
nay NH sê thông báo eho Chit the duçe bi& bang phixang thire ma NI-I cho là hap l va phit hçrp
vii f)iu kiên giao djch ehung nay. Chit the dng và earn kt thirc hin Van kin tin ding theo
thông báo cita NIH.
e)

Khi ht Thai han Han mire tin ding The, NH së thire hin dánh giá lai Han mire tin ding The theo
quy djnh eiia NH. Chit the se ducrc e.p 1ai Han mire tin dang The bang vii han mire dã cAp nu dáp
ing eáe diu kién theo quy djnh eita NIH. NH eó quyn yêu eAu Chit the eung cAp b sung h sci,
tài lieu d xern xét, thAm djnh lai Han mire tin dicing The nu thAy cAn thit. BIng viie k2, xae nhn
Van kin tin dingKH, Chit the dng d nghj NI-I thire hin vice dánh giá lai Han mire tin dicing
The cita Chit the và xern xét cAp Han mire tin di,ing mói eho Chit the.

f)

Trong Thi han Han mire tin ding The, Chit the eó th gin d ngh thay di Han mire tin dvng The,
han mire sir diing The, Han mire ehi tiêu ngày cita The,... tó'i NH và tuân thu eáe quy dnh cUa NH
khi xét thay di Han mire tin diing The, han mire sir dung The mu eho Chit the. Chit the dixçie coi
là dng vii Han mire tin dicing The, han mire sir diing The duqc thay di nu tip tiic sir diing The
ma không eó bAt k' thông báo, khiu nai, khiu kién gi vii NIH. Trithng hap NH nhn dirge d
nghj thay di Han mire tin diing the, han mire sir dicing The, Han mire ehi tiêu ngày.....qua eáe
phi.nang tin diên tir thue eác Djeh vii Ngan hang din tin thrçe NH triAn khai tirng thi k, sau khi
NH thije hin xae minh Chit the theo quy djnh cita NH và dã thire hin thay di eáe han mire lien
quan theo yêu eAu nhn dirge, Chit the dng ehju tráeh nhim hoàn toàn tririe NH v han mire
mu dirge d nghj cüng nhu cáe ru ro eó thA phát sinh (nu eo).

g) Tuy thuôe vao ehInh sách eüa NIH tirng thñ ks', NIH eó th thay di eáe Han mire sir diing The, va
eáe han mire kháe ciia The. TrisOng hap thay di, NH së thông báo eho Chit the dirge bi& theo met,
mt s trong eáe phuang thire quy djnh tai Diu kin giao djch ehung nay.
Diu 6.

Läi suAt và trirô'ng hçrp thu lãi

Lãi suAt và phiroiig pháp tinh Iäi The tin ding:
a)

Lâi suAt áp dicing vii dir ng cita tirng ba1 The tin diing theo Van kin tin diing thije hin theo biu
läi suAt do NH quy djnh itp ding vii loai The tin ding do tai timg thai k' dixgc niêm yet cong khai
trên website chInh thirc cita NH.
Lãi suAt cita ting loai The tin dung có th dirge diu ehinh trong các tru&ng hap sau:
(i) Diu ehinh theo eác yu t thj trtrOng, chinh sáeh tin t và läi suAt eiia Ngân hang Nhà nithe.
Mire lãi suAt diu chinh trong tru&ng hap nay dirge tInh theo cong thire sau: Lãi suAt diu chinh
bAng () Lãi suAt áp diing eng/trir (+1-) Biên d diAu chinh chung. Trong do:
-

Lãi suAt áp diing là lãi suAt the tin dang áp di,ing true thai dim diAu ehinh.
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Biên dt diu chinh chung là biên dO diu chinh lãi sut duçc áp diing di voi ChU the theo
tirng dông the, san phm the ma Chü the sü diving khi NH thirc hin diêu chinh lãi suât.
Biên dO dik chinh chung dixçc NI-I cong b cong khai trén website chInh thüc cüa NI-I
thng thii kS'.
(ii) Diu chinh theo k& qua dánh giá hành vi tin ding cUa Chü the. Di vó'i The tin diving không
có tài san bão dam, can cir trén c sO' các thông tin v loi the, thO'i gian si:r diing the, hn müc
tin ding duçc cAp, hành vi sO' di,ing the, hành vi trà nç cOa ChU the và các yu to khác cO lien
quan theo quy djnh cüa NH tirng thO'i kS', djnh kS' theo quy djnh cUa NIH, NH sê thtrc hin dãnh
giá hành vi tin dicing cOa ChC the theo mô hInh dánh giá ma NH áp diing. Can ct'r kt qua dánh
giá, ChU the sê duo'c phân nhóm rüi ro khác nhau, tixong irng vâi tirng phân nhóm rOi ro, Chü
the së dugc ap diing Biên dO diu chinh theo hành vi tin ding ci th. Mtirc lAi suAt diu chinh
trong trtrO'ng hçip nay di.rQc tInh theo cong thO'c sau: Lãi suAt diu chinh bang (=) Lai suât áp
ding cng/trir (+1-) Biên dO diu chinh theo hành vi tin diing. Trong do:
Lãi suAt ap dicing là lãi suAt the tin ding ap ding truO'c thO'i dim diu chinh.
Biên dO diu chinh theo hành vi tin diing là biên dO diu chinh lâi suAt tuo'ng O'ng vâi phân
nhóm rüi ro cUa Chü the theo k& qua dánh giá cüa NT-I. Bién dO diu chinh theo hành vi
tin diing duac NH cOng b cong khai trén website chInh thO'c cOa NH tirng thO'i ks'.
(iii) NT-I sê thông báo cho Chü the theo quy djnh cüa pháp 1ut trong trirO'ng hçp NIH có diu chinh
ye müc lài suât áp diing. MO'c Iâi suât diêu chinh nêu tai Dim a nay sê drnic áp diing k tir
Ngày sao kê cUa The tin ding cOng (+) 3 và sau thO'i dim NH dã thirc hin thông báo v vic
dieu chinh lãi suât cho ChU the. Müc lâi suAt ap diing cii th duc ghi nhn lai trên Sao kê.
duqc gCri cho ChU the.
b) Phirang phãp tInh lai doi vO'i tiên lãi trong htn, tin lãi qua han di vOi du nç gc se thirc hin theo
quy djnh sau:
(i) Tin lãi duçrc tInh trên cii sO' mOt nAm là 365 ngày. S tin lãi cüa mOt K5' sao ké du?c tInh
toán nhix sau:
S6 tin Mi =

(S6 dir th(rc tE x S6 ngày duy tn s6 dir thrc tEx Ldi suit lInk Mi)
365

Trong do:
S dr thirc t: Là s du cui ngày tfnh Iäi cüa s du nq gc trong han, s du nç gôc qua
han ma ChC the con phâi trá cho NH duçc sO' diing d tInh lãi theo thOa thun tai Hçip
Dng và quy djnh cUa pháp lust;
S ngày duy trI s6 dir thtrc t: Là s ngày ma s du thirc t cui mi ngày khOng thay
di;
Lãi suAt tInh lãi: Là müc lãi suAt trong han, lAi suAt qua han duçc quy djnh tai Hp Dng
và các van ban lien quan. Lãi suAt tInh lài duçc tfnh theo t' 1 % theo nAm vO'i mOt näm là
365 ngày và theo phuong pháp tInh lãi "tinh ngày du, bO ngày cui cüa thO'i han tInh Iäi".
Thô'i han tInh lai va thOi dim xãc dinh s dir d tInh lãi: ThO'i han tinh lãi drc xác
djnh tO' ngày giãi ngân khoàn cAp tin diing dn ht ngày lin k truàc ngày ChU the thirc
t thanh toán toàn bO du nc cho NH và thO'i dim xác dinh s dix d tinh lãi là cu6i mi
ngày trong thO'i han tInh lãi. Trong do ngày NH giái ngân khoàn cAp tin diing duçc xac
dinh nhu sau:
V DOi vái các giao dich rut tkn mat: Là ngày giao djch rUt tin mt duqc cp nht vào
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h thng quán l the cüa NH;
/ Do'i vái giao d/ch thanh toán hang hóa, djch vy: Là ngày giao djch thanh toán hang
hóa, djch vi duç'c cp nht vào h thng quãn 1 the cCa NH.
(ii) Truông hçp thii han tInh tir khi ChU the nhn giái ngân khoãn cp tin diing dn khi ChC the
thanh toán khoãn tin NH dâ giài ngân là diri 01 ngày, các ben thOa thun rang, th?yi han tInh
lai va s ngày duy trI thirc t d tinh lãi dirge xác djnh là 01 (met) ngày, s dir thirc t dUng d
tInh lãi là s dir cui ngày trong thOi han tInh lãi hoc s dir tai thi dim ChU the trà ng thy
thuôc vào thai dim nào dn truâc.
e)

Mc lãi sut trong han quy djnh tai Dim a Khoãn 1 Diu nay dugc áp diing d tInh !ãi theo phuang
pháp tfnh lãi quy djnh tai Dim b Khoán I Diu nay, mire lãi sut nay BANG chInh mie Iãi sut
nãm tiro'ng (mg (!ai sut quy di) theo phircrng pháp tinh lâi sCr ding:
(i) Thri han tinh lãi diroc xae djnh tir ngày tip theo ngày NH giãi ngân khoán cp tin dicing dn
ht ngày ChU the thanh toán ht toàn b dir ncr cho NH; và
(ii) S dir thmc th d tinh läi là s dir du ngày tInh !ài.
D lam rO, m(mc lãi sut quy di không dirge áp di,ing d tInh lài theo phirong pháp tinh lãi quy djnh
tai Dim b Khoán 1 Diêu nay.

2. Các trirô'ng hçip thu lãi:
a) Trithng hap ChU the rCt tin mt hoc (mng tin mt: ChU the së phãi chju lãi suit trên khoãn tin
dã rCt/Irng và phi rüt/mng tin (nu co) k tim ngày ChU the thirc hin giao djch rCt/(mng tin mt cho
dn ht ngày !in k trirc ngày ChU the thirc t thanh toán toàn b dir ncr cho NT-I. S tin phi
riLit/(mng tin mat, lài tim ngày phát sinh giao djeh dn Ngày sao kê dAu tiên dirge th hin ngay trên
Sao ké eUng kS'. Nu ChU the không thanh toán hay chi thanh toán mt phn s dir nç rUtl(mng tin
mat trong k5' (bao gim Ca lãi và phi), dir ncr eon lai (ge, lãi, phI) së tip t1ic dirae tinh lãi theo quy
dinh tai Diu kién giao djch chung nay eho dn khi dirge thanh toán ht và së dirge th hin trên
Sao kê cUa eác k5i tip theo.
b) Trirng hap ChU the thire hin giao djch thanh toán hang hóa, djeh vv:
(i) Nu ChU the thanh toán toàn b s dir ng sao kê cui k5' (bao gm dir ng cUa k5' trir(rc, dir nc
rUt/trng tin mt và thanh toán hang hOa, djch vii, tin Iâi, phi cUa K5' sao kê do) vào trirâc hoc
vào Ngày dn han thanh toán thI NH së không thu lâi d6i vOi toàn b giao djeh thanh toán hang
hóa, dch vii trong K5' sao kê do;
(ii) Nu ChU the khong thanh toán hay chi thanh toán mt phn dir ng cui K5' sao ké (bao gm
dir ng cUa k5' trinfre, dir ng (mg/rut tin mt và thanh toán hang hóa, djch vii, tin lãi, phi eCa
K5' sao kê do) hay trã ng it nh.t bang Trj giá thanh toán ti thiu, NH së thu lai di vi tht ea
eác giao djch thanh toán hang hóa, djch v1i trong K5' sao kê, eáe giao djch1s tin con 'ai chira
thanh toán së tip t%le dirge tInh Iãi eho dn khi dirge thanh toán và së dirge th hin trén KS'
sao ké tip theo.
c)

3.

Giao djch tra soát: Lãi déi vài cáe giao dich có tra soát cüa Chü the chua thanh toán cling duoe tinh
theo nguyen tc eCa giao djeh üng/rUt tin mt va giao djch thanh toán hang hóa, djch vi quy djnh
tai Dim a, Dim b Khoãn nay và Phirang pháp tinh läi quy djnh tai Dim b Khoãn I Diu nay.
NH së hoàn lai lãi eho ChU th di vâi nhüng giao djch eO khiu nai, tra soát dUng.

Lãi sut qua hn và Phi chm trã (phi pht khoãn ncr qua hn):
a) Nu dn Ngay dn han thanh toán, ChU the không thanh toán hoe không thanh toán dU Trt giá
thanh toán ti thiu ghi nhn trong KS' sao kê gân nh.t, phn Trj giã thanh toán tôi thiêu ehira thanh
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toán së bj ap diing lâi suit qua han bang lãi sut trong han dang ap diing tai thai dim chuyn qua
hin. S du cOn 1i sau khi dä trIr di phn Trj giá thanh toán ti thiu vn ducc tInh lãi theo mt'rc lài
trong han dang áp ding.
b)

Ngoai khoán lãi qua han, ChU the có nghia vii thanh toán cho NH khoãn phi cham trã (nu co) theo
quy djnh cüa NH ttrng thai k' trén ca s phU hp vâi quy dlnh cüa pháp luat. Khoán lâi qua han
và phi chm trã nay së duçc th hin trên Sao ké cüa kS' tip theo.

ChC the dng ' r&ng, tAt ca cac khoãn phi, pht (nu co) phát sinh trong qua trInh Chü the sir dung The
tin diing nêu không dugc Chü the thanh toán dung han së duc tinh vào du nq The tin ding. Lâi suAt
áp dung dôi vâi phân du nq nay së duc thrc hin theo quy djnh tai Diu nay.

4.

Diu 7.

Các loai phi

Trong qua trInh sir dung The, ChU the có trách nhim thanh toán cho NH các loai phi tai Biéu phi djch
vu the theo quy dinh cüa NH tuang üng vOi tmg loai The tin diing ma Chü the duqc phát hành phü
hçp quy djnh pháp !ut, bao gm cac loi phi sau:

1.

a)

PhI phat hành The: Là khoán phi ChÜ the phâi thanh toán khi dàng k phát hành The, bao gm: PhI
phát hành 1n du, phi phát hành lai The.

b)

PhI thiiOng niên: Là khoàn phi Chü the phái thanh toán djnh kST hang näm trong th?yi gian sir diing
The.

c)

PhI thay di hang The: Là khoãn phi Chü the phài thanh toán khi dang k' thay dti hang The.

d) PhI xi 1' giao djch the quc t: Là khoàn phi phat sinh khi Chü the thirc hin các giao djch b&ng
ngoi t khác dng Vit Nam.
e)

PhI cAp Sao ké giao djch: Là khoán phi ChC the phài thanh toán khi yêu cu NH cAp Sao ké di vi
(cac) giao djch.

f

Phi tra soát: Là khoàn phi ma Chü the phài thanh toán khi có yeu cu tra soát không dung hoc
không chInh xác v các giao djch The dã thixc hin.

g)

PhI xcr 1 giao djch The tai ATM: Là khoán phi ma ChC the phái thanh toán khi thirc hin các giao
djch The tai ATM.

h) Phi thay di trng thai the: Là khoãn phi ma ChC the phãi thanh toán khi yêu cu mâ/khóa the
ATM.
i)

PhI quán 1 han müc tang them: Là khoãn phi ma ChU the phai thanh toán khi sü diing phn Han
müc tin diing duçc NH cAp them.

j)

PhI djch vi hoäc phi hành chInh di vài bAt cir yeu cu nào, djch vii hoc tin ich gia tang nào do
NH cung cAp hoäc thuc hin theo yeu cAu cCa ChÜ the lien quan dn tài khoàn The cüa Chü the.

k) Cac 1oi phi khác phü h9p vci quy djnh cüa pháp 1ut và duçic nêu cii th tai Biu phi djch vii the
cüaNH.
2.

Biu phi dich vu the áp dung së duc NH quy djnh và niêm y& Cong khai trén website chinh thc
vâJhoc tai các dim giao djch cCa NH tai t&ng thii ks'.

3.

Trong trtrOng hçp Biu phi djch v' the có sr thay di, NH së thông báo dn Chü the theo mt trong
các phuong thirc quy dnh tai Diu kin giao djch chung nay. Cac thay di v phi có hiu lc áp ding
vâi ChC the sau 07 ngày k tir ngày NI-I thông báo và ChU the cO trách nhim thanh toán dAy dü theo
Biu phi mâi cho NH.

4.

Thy thuôc vào chinh sách cüa NH tlrng th?yi ks', ChC the có th ducic txu dãi môt, mQt s loai phi khi
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ma The hoc trong mt giai don nht djnh trong qua trInh scr diing The. Ht thOi hn ixu dãi hoc khi
Chii the không dáp Irng các diu kin d duçc hrning u'u dãi, NH së thirc hiên thu phi theo biu phi
thông thirô'ng va Chii the có trách nhim thrc hin dy dii nghTa vi thanh toán phi djch vii cho NH.
Diu 8. Thanh toán và trã no'
Chü the chin trách nhiêm thanh toán:
a)

Các giao djch phát sinh trên tài khoán The ciia Chii the có yeu cu hoc không yeu cu chir k, ma
PIN hoc di.rçc xác thrc bang các hInh thi.rc khác theo quy djnh ciia T chirc The quc t, NH va
quy djnh pháp lut nhu quy djnh chi ti& tti Diu 5 PhAn D — Bàn Diu Kin Giao Djch Chung V
Cp Han Mcrc TIn Dung The, Phát Hành Va Sr Diing The Tin Diing. Hang thang, NH së 1p va
gii Chii the Sao kê qua email Chii the dã dang k2 theo Van kin tin ding, 1it kii tht cá các giao
djch ciia Chii the (bao gm ciia ChCi the chInh Va CáC Chii the phii) phát sinh trong KS' sao kê theo
ngày giao djch dugc cp nhât vao h thng NH, các giao djch trén Sao kê dã hrçc chuyn di sang
VND theo t' giá ciia T chüc the quc t hoc theo t' giá quy di cUa NH tai thai dim giao djch
duac cap nhât vào h thng ciia NH. Trong truô'ng h9p giao djch The ciia Chii the thanh toán bang
l°ai tin khác VND, NI-I sê thu phi xi 1 giao djch The quc t hoc phi khác theo quy djnh ciia
NH trong tirng thai k5'.

b)

Chii the phai thanh toán day dii cho NH cac khoàn nq gc, lãi, phi, pht va cac nghia vii tâi chInh
khac duac d cap trong Sao ké ma NH gai v cho ChU the hang tháng.

c)

Chii the cO trách nhim kim tra va thanh toán cho NH mtrc ti thiu bang Trj giá thanh toán ti
thiu ciia K5' sao ké do NH thông báo trong thai hn thrçc ghi nhn trên Sao ké vàj'hoc trong thai
hn nhu duçic NH thông báo thông qua met, mt s phucmg thüc thông báo quy dinh tai Diu kin
giao djch chung nay (Ngay dn hn thanh toán).

d)

Trong trlx&ng h9p vi bt k5" 1 do gI ngoài khã näng kim soát ciia Nil-I ma ChU the không nhn
dixac Sao kê hang thang, Chii the van có trách nhim thanh toán các khoãn phái trá trong k5', dng
thai thông báo cho NH d kim tra và xác dlnh nguyen nhân.

e)

Chii the cam kt chap nhn thanh toán vô diu kin tht cã các giao djch dugc NH lit ké trong Sao
kê.

2.

ChU the phâi thông báo cho NH bang van bàn hoc thông qua tng dài Chäm soc KH ciia NH các khiu
nai, yeu cau tra soát ciia mInh lien quan dn các giao djch The trong thai han quy dinh tai Diu kin
giao djch chung nay và quy djnh ciia NH tang thai k5i, sau thai han nay, nu NH không nhn ducic các
khiu nai, yêu cau tra soát thI coi nhu Chii the dng vâi tAt câ các giao djch và phi phát sinh th hin
trên Sao kê. NH theo do së không có trách nhim giãi quyt các yêu cAu, khiu nai, khiu kin ciia ChU
the v các giao djch The sau thai gian trén.

3.

Cách thirc thanh toán: Chii the có th thanh toán các nghia vi1 phát sinh trén Sao kê bang mt trong các
phuong thirc sau: (i) thanh toán bang tin mt tai NH; (ii) d nghj NH tir dng trIch np tài khoân thanh
toán; (iii) chuyên khoãn tir tài khoãn thanh toán ciia Chii the ma tai NH hoc tai ngân hang khác. Chii
the duac phép thanh toán s du np truóc han.

4.

Khoán thanh toán Sao ké ciia ChO the sé tuân theo thu tir iru tién thanh toán theo quy djnh ciia NH, cu
th:
a) Phi thuang nién.
b) Läi qua han.
c) Lâi trong han.
d) Lai ciia các giao djch Crng tin mat.
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e) Läi cUa các giao djch chi tiêu, thanh toán hang hóa, djch v'i.
1) PhI rut tiên mat.
g) Các loai phi khác.
h) Giá trj các giao djch rñt tin mt (theo thu tir ngày cp nht vào h thng cüa NH).
i) Giá trj các giao djch chi tiêu, thanh toán hang hóa, djch vii (theo thur tr ngày c.p nht vào h thng
cüa NH).
Thur tu uu tiên thu n neu trên có th thrqc thay di theo quy djnh cüa NH tirng thai ks'.
5. Truô'ng hç'p KH chuyn tin vao tài khoán The vói s tin lurn hcrn s tin ma KH phãi thanh toán dix
nq theo Sao kê djnh ks', KH dng rang, s tin con iai sau khi dã ducic NIH thu ncr së ducrc NH quàn
1 và ducrc sü diing d thanh toán cho dix nq phát sinh cCa các K' sao ké k tip, khoàn tin nay së
khong du,gc hi.róng lãi.
Diêu 9. The chInh và The phu
1. Chu the chInh CO quyn yêu cu phát hành The phii theo s hrcrng theo quy djnh cCa NH cho ngui
di.rac mInh chi djnh sur dung. Han muc su ding The cCa các ChO the phii do Chü the chInh quy& djnh
và tng Han mic scr ding cüa các ChU the (bao gm Chü the chInh và Chü the phii) cCa tirng lOai The
không vuçrt qua Han mirc scr dung The cüa loai The ma NH cAp cho Chü the chInh. Chü the chinh và
(các) Chü the ph cUng scr dung chung mt tài khoán The. Giao djch cOa Chü the chInh và (cac) ChC
the phu dixoc th hin trên cüng mOt Sao ké va duçrc gun cho ChU the chInh d thanh toán.
2. Chü the chInh là ng1xri chiu trách nhiém v cac giao djch thirc hin bang The cüa The chInh Va (các)
The phii va chju trách nhim thanh toán cho NH dix nç khi duçxc yêu cu. Trong truOiig hçrp Chü the
chInh cht hoäc không có khã näng thanh toán dix ncr, (các) Chü the phii phâi có trách nhim thanh toán
toãn bô dix na.
3. Chü the chInh có quyn yêu cAu NH ngirng vic sü diing (cac) The phu bang van bàn ma không cn sir
dông ' cüa (cac) Chü the phu. Nu ChO the chInh tam ngirng hoc chAm durt vic sun dicing The thI (cac)
ChU the phii cüng phài ngirng theo. Tuy nhiên vic tam ngurng hoc chAm dUl The ph thI không lam
ânh hixOng gI dn The chInh.
Diêu 10. Phát hành lai, gia hn The, tu ch61 thanh toán The và thu gift The
Phát hành lai, gia han The:
a) Chü the cO quyn yéu cAu NH phát hành lai The trong trixng hgp The bj mAt/bj dánh cAp, The ht
han sun diing The, thay di hang The hoc yêu cAu phát hanh The mum thay th The cu, The hông,...;
vàIhoc gia han The khi The ht thii gian sun diing The.
b) Khi Chu the dáp üng các diu kiên theo yêu cu cüa NH, NIH sê xem xét dé phát hành lai, gia hn
The cho ChO the. Chu the có trách nhim thanh toán phi, chi phi lien quan dn vic phát hành Iai,
gia han The theo quy djnh cUa NH.
2.

Thu gift The: The bj NIH thu giu trong các trthng hçp sau:
a)

The giã.

b) The sun d%ing trái phép.
c)

Phc vii cong tác diu tra, xcr l' ti phm theo quy djnh cUa pháp lust.

d) The nAm trong danh sách The den, The ht Thai han sun diing The.
Các trix0ng hqp khác dtrcrc thu giun The theo quy djnh cUa NH timg thai kS'.
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3.

Các chi phi lien quan dn phát hânh lai The do Chü the thanh toán. NH có quyn ghi nçi tài khoán The
cCa Chü the di vi các khoãn phi lien quan theo quy djnh cUa NH.

4.

Tir chi thanh toán The: The së bi tir chi thanh toán khi:
a)

The bj !it ke trong danh sách The den.

b)

The dã ht thai htn sCr diing.

c)

Thébikhóa.

d)

The hOng, xirác, cong vénh.

e)

The giã hoc có lien quan dn giao djch giã mao.

f)

Han mrc si diing The cüa Chü the chinh không dü chi trâ khoán thanh toán.

g)

The da du?c Chü the thông báo b mat.

h)

Chü the si:r ding The d thirc hin cac giao djch, hành vi bj cAm theo quy djnh pháp lut va quy
djnh cüa NH.

i)

ChU the vi phm quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay và cac quy djnh cUa NH v vic sir
diving The.

j)

The cO lien quan dn giao djch bj áp d%ing các lenh cAm vn trirng phat.

k)

Chü the không thanh toán dty dü các khoán phi hoc các nghia vv tài chinh khác theo biu phi
vàJhoc quy djnh dugc niêm yt cong khai trên website chInh th(rc và1hoc tai các dim giao djch
cCa NT-I.

1)

ChU the vi pham quy dnh thanh toán The cüa T chirc thanh toán the và cüa Ngân hang Nhà ni.râc
Viêt Nam.

m) The chiia dang k hoc chua ducc cAp phép si:r diring các djch vi lien quan ma ChU the yeu cAu
thuc hién.

5.

n)

NH, T chtrc thanh toán the, DVCNT có nghi ng v tinh trung thuc, miic dIch giao djch cCa ChU
the theo quy djnh pháp lut v phông, chng rira tin.

o)

The duac si:r diing d thanh toán cho các giao djch lien quan dn các cá nhân, t chrc nm trong
danh sách den, danh sách cãnh báo, danh sách phông, chêng rira tin, chng tài trcr khUng b do
các Ccr quan có thAm quyn ban hành và/hoc khuyn ngh áp ding vàIhoc the dugc sü diing d
thanh toán cho các giao djch bj ap diing các lnh cAm van trirng phat.

p)

Các triirng hccp khác theo quy djnh cüa NH và cüa pháp luat.

Chü the dng ring, thy theo chinh sách cüa NH t1rng thai kS' (chinh sách bão mat The, chinh sách
phát trin The,...), NH cO th xem xét yêu cAu Chü the thay di dOng (loai) The ma Chü the dang scr
diving sang dong (loai) The mái. Trt.râc khi trin khai dông (ba1) The mói, NH se thông báo cho Chü
the v viéc thay di nay bAng mt trong các phuang thic lien h theo quy djnh tai Diéu kin giao djch
chung nay. Tnthng hçrp Chii the không thijc hin, thijc hin không dñng, không dAy dü theo yêu cAu
cña NH së duc xem là Chü the vi phm nghia v'i tai Diu kin giao djch chung nay, khi do, NH cO
quyn xem xét, ap ding các hInh thirc xir l phü hcrp theo quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay

Diu 11. Tm khóa, chAm dfrt vic sfr ding The và Hn mc tin diing The
1. NIl có quyên dóng, hüy hiu lic, thu hôi The hoac t3m khóa Thé/Hn mirc tin diing The (met
phAn hoc toàn b) cüa Chü the trong cäc trirng hqp sau:
a)

The dä ht han scr diing nht.rng ChC the không cO yêu cAu gia han thi han sir ding The.
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b) Chü the không thanh toán dü s tin tuong i1ng vâi Trj giá thanh toán tôi thiu sau 10 ngày ké tir
Ngày dn han thanh toán dAu tiën cüa Trj giá thanh toán ti thiu do hoc mt thai han khác theo
thông báo cüa NH.
c) Chü the không thac hin kIch boat The trong vông 10 tháng k tir ngày The duçrc phát hành trên
h thng NH. Ngay phát hành The trên h thng là ngày do NH xác djnh và thông báo cho Chü
the.
d) Chü the vi pham cac quy djnh tai Diu kiin giao djch chung nay vàJhoc các quy djnh cUa N}TlcUa
pháp luaticua t chirc thanh quyt toán cO lien quan dn phát hành va sCr diing The cCa NT-I. Trong
trumg hcrp nay, NH duçrc min trách di vâi bt k' sir phuang hal nào tâi danh dir, uy tin cüa ChU
the trong vic yêu cu thu hi 1i The.
e)

ChIt the không cung cp các ch(rng tir theo quy djnh cIta NH trong vic dánh giá iai Han mIre tin
ding djnh kS".

f)

Các tnràng hop lien quan dn gian lan, giá mao và quãn l rIti ro The vàlhoac theo các quy djnh
lien quan dn Phong, chng rlra tin, cm van trirng pht, chng tài trçi khItng b cIta NH tirng thii
ks'.

g) Theo yeu cau cIta CG quan Nba ntxIrc có thâm quyn hoc TO chlrc the quôc tê ye vic ngi'rng sIr
diing The.

3.

h) Theo yêu cAu cIta ChIt the.
i)

NH không lien he dtxac vi ChIt the sau khi dA thông báo tOi ChIt the theo mt trong các phucrng
thIxc thông báo tai Diu kin giao djch chung nay.

j)

ChIt the có ten trong danh sách den, danh sách cánh báo, danh sách Phong, chng rlra tin khác do
ca quan nhà nuIrc có thm quyn ban hành, khuyn nghj áp diing vWhoc ducrc áp diing tai NH.

k) Tnr?cng hop ChIt the có sIr dimg các khoItn cp tin dirng khác tai NH và các TCTD khác (bao gm
Ca The tin dung) và môt trong các khoàn cp tin diing nay dang phát sinh nç qua han tii 90 ngày
trO len.
1)

Theo quy dinh eCa san phm, ehuo'ng trInh san phm/djeh vii do NH trin khai,... ma ChIt the tham
gia trong dO viéc tam kbóa Han mlrc tin diving The là diu kin d ChIt the duçic tham gia san phm,
chi.rcrng trinh san phm/djch vi1,... nay.

m) ChIt the thirc hiên lenh chuyn khoàn tin ti'r Tài khoán thanh toán cIta ChIt the dn Tài khoãn bj
cánh báo theo quy djnh cIta NT-I hoc cIta các t chlrc tin diing khác.
n) Các truOng hçcp khác theo Diu kin giao djch chung nay và theo quy dlnh cIta NH và quy djnh elm
pháp luat tirng thai kS'.
Khi ChIt the dáp 1mg các diu kiin theo quy djnh cIta NH và ChIt the cO nhu cu, NH së thrc hin ma lai
The tam thai bj khOa cho ChIt the. ChIt the cO th dn bt kS' quay giao djch nào cIta NH hoc gi len
tang dài cIta NH (trong truYng hop NH dã trin khai hoat dng nay qua tng dài din thoai), d NH h
tn mIr The cho ChIt the theo quy djnh cIta NT-i.
2.

Chm düt Han mfrc tin dng The và/hoc chm dfrt vic sfr dung The:
a)

NH cO quyn chm dIrt Han mIre tin diing The vàJhoc vic sIr dung bt k' The nào elm ChIt the
trong cáe tru&ng hop sau:
(i)

Sau 90 ngày k tir Ngày dn han thanh toán dâu tiên, nêu ChIt the không thanh toán dli khoãn
Trj giá thanh toán ti thiu duqc th hin trên Sao k cIta kS' gAn nht elm bt kS' The tin ding
nào. Khi chm dIrt Han mIre tin diing The vãJho.c vic sIr ding The, NH CO quyn thtrc hin
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các bin pháp thu hi nçi (bao gm Ca vic thirc hin xir 1 tài san báo dam d thu hi ng nu
co). Thôi han nêu trên có th ducic thay dM theo quy djnh cüa NH.
(ii)

Chü the vi pham quy djnh v diu kién, quy djnh cAp tin diing va sir diing The cüa NH, cCa
T chcrc the quc t hoc vi phm quy djnh pháp 1ut v scr ding The.

(iii) Chü the phát sinh du nçi khác qua hn hoc du nç khác bj thu hi nçi truâc han tai NH hoc
tai các t chCrc tin diing khác.
(iv) NH phát hin cac tài lieu, thông tin do Chñ the, Ben bão dam (nu co) cung cAp là không
chinh xác, không trung thtic và sai sir that.
(v)

Các trumg hçip lien quan dn giao djch gian lan, già mao và quán l' rCi ro vWhoc theo các
quy djnh lien quan dn Phông, chng nra tin, cAm vn trimg phat, chng tài tr khCng b
cUa NH tirng thai ks'.

(vi) Theo yêu cAu cüa ca quan nhà niiic có thAm quyn hoc T chirc the quc th v vic ngirng
sir ding The.
(vii) Các trinrng hçrp NH thAy cAn thit.
(viii) Theo yêu cAu ci.ia Chü the.
(ix) ChU the vi pham các diu khoãn áp di1ng cho các khoán vay khác tai NH.
(x)

Chü the khong dáp 1mg cac diu kin khác d dirçic tip t!ic sir diing The theo quy djnh cCa
NH tirng th&i kS' (ap ding trong tnrông hçp The cita Chit the là The tin diing quc t dng
thwing hiu/Thê duçic phát hành trên cci sir lien kt, hçp tác gitra NH và cac dan vj, t chirc
khac).

(xi) Chit the cht, bj tuyên là dã cht. NH không lien h ducc vii KH sau khi dä thông báo toi
KH theo mt trong các phirang thirc thông báo tai Diu kin giao djch chung nay.
(xii) Các truing hçrp khác theo quy dlnh tai Diu kin giao djch chung nay, quy djnh cita NH và
pháp lu.t.
b) Chit the co th yêu cAu chAm dirt vic sir ding The vii diu kin dap 1mg dAy dii các quy djnh tai
Diu kin giao dlch chung nay va thirc hin dAy dii các nghia vi tài chInh vii NH theo quy dinh
pháp Iut. Chit the chInh có quyn yêu cAu NH chAm dirt vic sir ding bAt elm mt The phu nào
hoäc tAt ca cac The (bao gm cà The chinh và The phii) bang each gin van bàn/gin mail/g9i din
thoai len tng dài chäm soc KR cita NH dA thông báo cho NH theo quy djnh ciia NH tirng thin kS'.
Chit the phii có quyn yêu cAu NT-I chAm dIrt vic sir diing The phui durçnc cAp cho mnh bAng cách
thông báo bAng van bàn tin NH. Nu Chit the chinh chInh thirc chAm dirt Van kin tin diing thi Chit
the phiu ciing phãi ngimg theo.
3.

Vic chAm düt Han mtrc tin ding The và/hoc chAm düt vic sü dung The cüa Chü the chi có hiu
hrc và thrçrc NH chAp th4n khi Chü the dã thtrc hin dAy dii nghia viii và trách nhim vó'i NH nhtr
sau:
a)

Viêc chAm dirt Han mirc tin dung The vàJhoc chAm dirt vic sir dung The chi có hiu hrc khi NH
chAp thun va thirc hin khóa The trên h thông. Theo dO, khi chAm dirt Han mire tin dung The
và!hoc chAm dirt vic sir dung The, Chit the có nghia vii thanh toán cho NH toàn b cae khoân dir
ng (gc, lai, các khoán phi,...), chi phi phát sinh (nu co) và các nghia v11 tài chInh lien quan tin
vic mir và sir dung The.

b) Trir truing hçmp NH Co quy dlnh khác, Chit the phãi trã Ian The cho NH và chAm dirt vic sir dung
The dé thanh toán eac giao dich mua ban hang hóaldjch vu thông qua internet, din thoai hoc thu
tin hoc cite phuang thirc khitc theo quy djnh cita NH. BAt kS' giao djch nào durcic thuc hin bAng
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The hoc ma pflsJ (dü là bâi Chü the hay không) tri.rOc khi The thrçc trã iai cho NH, ChU the vn
có trách nhim thanh toán di vi các giao djch phát sinh do cho NH.
c) Trung hop ChC the không np 1i phôi The, Chü the se phãi thanh toán cho NH khoãn phi thAt lac
The (nu co) theo quy djnh du?c niëm yt cong khai cUa NH.
d) Không phii thuc vào vic ChO the yêu cAu chAm dirt vic sir diing The, trong vông 30 ngày k tir
ngày Chü the yeu cu chAm dirt sir ding The vàJhoc ngày NH thirc hin khóa The, nu tài khoàn
The cüa ChU the có phát sinh giao djch thI Chü the vn có trách nhim thanh toán di vii các giao
djch phát sinh.
Diu 12. Cung cAp thông tin, hoàn trã tin trên The chira sü dung ht
Chü the duçc quyn yêu cAu NH cung cAp thông tin v s du tài khoân The, ljch sir giao djch The Va
các thông tin cAn thit khác lien quan tin vic sir dirng The. D duçic cung cAp thông tin, ChC the có the
trirc tip dn cac Dim giao djch cCa NH hoc lien h vii NH thông qua tng dài din thoi so DT
(+8424) 39 288 880/1900 545 415/st din thoai khác theo thông báo cUa NH hoc thông qua phucrng
thirc khác do NT-I trin khai timg thôi kS'. ChC the có nghia vii tuân thu quy djnh, yêu cAu và thanh toán
cac khoàn phi,... theo quy djnh cCa NH khi d nghi NH cung cAp thông tin. Khi nh.n duqc yeu cAu
hop lé cüa ChU the, NH së thuc hin cung cAp thông tin cho Chü the trén ca sir phü hop vii quy djnh
cCa pháp lut. Vic cung cAp thông tin së duqc NH thc hin bang phuong th(rc do NH và Chü the thOa
thun tai thin dim Chü the yêu cAu phü hop vii quy djnh cüa pháp lust. Chit the dng r&ng NH có
th thtjc hin da dang các phucmg thirc cung cAp thông tin cho Chit the (cung cAp thông tin bAng van
bàn, qua dién thoai, qua email, tin nhAn SMS,...), các phucrng thirc cung cAp thông tin qua din thoti,
email và tin nhAn SMS có th së có rCi ro trong truing hop thông tin cá nhãn, tài khoãn, The cita Chit
the bj ti& lô. Chit the xac nhan da bit và nhn thirc dAy dü v các rüi ro nay và cam kt chju mci riti
ro phát sinh (nu co).
2. Trong mçi truing hop, tin cita Chit the se duqc quàn l trong tài khoãn The d NH thu nç và các nghia
v1i tài chinh khác cita Chit the. S tin trén tài khoãn The cita Chit the chua sir diing ht sau khi dã duçc
trIch cM thirc hin các nghia vi tài chInh cita Chit the tai NH nêu trên (nu co) së di.rçic hoàn trá cho Chit
the khi dOng The, ci th NH se quán l s tin nay cho cMn khi Chit the dn nhn. Thy theo yeu cAu
cita NH, Chit the cit trách nhiêm k các tài lieu, chirng tir lien quan khi thrc hin nhn khoán tin nay.
Chit th có th chit dong kim tra thông tin v s tin chi.ra sir d%mg h& tai Sao ké hang tháng hoc lien
h qua hotline 1900545415 hoc theo các phuang th(rc khác dugc NH trin khai tirng thin kS'.
3. Can cir quy djnh pháp luât v hot dong cung irng djch vi thông tin tin diing và các quy djnh pháp lut
cO lien quan, NH và Chit the citng thng nhAt thita thun v vic cung cAp thông tin tin diing cho cong
ty thông tin tin di1ng nhu sau:
a) Chit the dng cho NH cung cAp thông tin tin ding cita Chit th tai NH cho bAt k' cong ty, t chirc
nào hoat dong trong linh virc thông tin tin dung ("Cong ty thông tin tin di.ing") ma NH là t chIrc
tham gna.
b) Chit the dã di.rçc NH thông tin v Cong ty thông tin tin ding ma NH tham gia nhu sau: Cong Ty C
phAn Thông tin tin ding Viët Nam (PCB), GiAy chirng nhtn däng k' doanh nghip: s 0102547296,
dàng k lAn dAu: ngày 27/11/2007. Truing hop NH là t chirc tham gia cita bAt k' Cong ty thông tin
tin dtng nào khác, NH sê thông báo cho Chit the trong thin han ti da 10 ngày lam vic k tir ngày
NH cam kt cung cAp thông tin tin d%Jng cho Cong ty thông tin tin d%ing dO hoc trong mt thin han
khác theo quy djnh cUa pháp lust.
c) Ni dung thông tin tin diing NH dtxçrc cung cAp bao gm các thông tin là dr lieu, s lieu, dU kiin
lien quan cita Chit the tai NH bao gm nhung không gui han thông tin djnh danh, ljch sir cAp tin
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dicing, Ijch si trá n, báo dam thirc hin nghia vii ... và các thông tin khác duçic cung cp/thu thp
theo quy djnh cüa pháp lut. Vic cung cp thông tin tin ding së duçc NH thrc hin phü hçvp vói
quy dinh cüa ChInh phü v hot dng cung Crng djch vii thông tin tin diing vã các quy djnh pháp 1ut
khác lien quan.
d) Trumg hcip Cong ty thông tin tin diing ma NH tham gia bj thu hi Giy chlrng nhân, NH së ngirng
cung cp thông tin tin ding cüa Chü the cho Cong ty thông tin tin diing do và Chü the dng ring
thông tin tin ding cUa ChIt the së duçc xlr l theo quy djnh cIta Chinh phIt v hoat dng cung 1mg
djch v thông tin tin ding. NH së thông báo vi ChIt the v vic xi.m l thông tin tin ding cIta ChIt
the trong thai han ti da 10 ngày lam viêc, k tim ngày NH nhn dirge thông báo cIta Cong ty thông
tin tin ding v phiicmng an xlr l thông tin tin diring.
D tránh hiu nhm, các ben du hiu và thng nht rAng hoat dng cung cp thông tin tin ditng cho Ngan
hang nhà nuc hoc Ca quan nhà nirime cO thâm quyên khác vn dirge thirc hin theo dung quy djnh.
Diêu 13. Dam bão an toãn và bão mt trong sfr ding The
Be dam bão an toàn và bäo mt trong sü' dung The, Chü the có trách nhim:
a)

Bão quan The, bâo mt PIN, các ma xác nhn chIt the khác, các thông tin the, thông tin giao dich,
khOng d ! thông tin the,...

b)

KhOng dirge cho ngui khác sir diing The, chuyn nhuçrng The cho ngumi khác, cAm c/th ehp
The cho bt kS' t chime, Ca nhãn nào.

c)

Tuân thu các huO'ng dAn, quy trInh báo mt ma NH vàIhoc các t chlrc lien quan (T chIme thanh
toán the, T chlrc chuyn mach the, DVCNT,...) cung cAp, thit lap hoäc yêu cAu khi ChIt the thirc
hin các giao djch The. Thy timng giao dich, djch vi ma ChIt the thirc hiên, ChIt the có th dirge yêu
cAu sir diing mt hoc mt s các yu t bão mt tlrcmng 1mg vii phucmng thlre xác thmc ChIt the ma
giao djch, djch vit do yêu cAu bao gm nhtmg khong gui han thông tin v s The, mt khAu, ten
dang nhp, OTP, câu hOi báo mat, ma s bão mit, s din thoai, email ma ChIt the da dang k' vii
NH,... ChIt the cO trách nhiêm bão mt các yu t báo mt nêu trên, dng th?i phãi thrc hiên cac
bin pháp hgp 1)2 d ngàn chan vic sir diing trái phép các yu t bâo mat nêu trên. ChIt the chju
trách nhiêm v các thit hai xay ra do các yu t bào mat bi l, bj dánh cAp, bj igi ding,... phIt hgp
vii quy djnh tai Khoan 3 Diu nay.

d)

ChIt the cO trách nhiém bão quàn các thit bj din tim dirge dung d kt ni vii h thóng cIta NI-I và
thuc hin các giao djch The (may tinh, din thoai,...), ChIt the không nén rOi thiAt bj ma ChIt the
dItng d giao djch vào bAt kS' lUc nào hoc d bAt k)2 ngirmi khác sir dung thit bj do cho dn khi
ChIt the dâ dang xuAt khOi h thng, man hInh giao djch.

e)

Thông báo và phi h9p kjp thin vii NH d xir 1)2 các vAn d lien quan tin vic bâo dam an toàn va
bão mat The trong qua trInh sir dicing The. DA dam bão an cho tài san và giao dich cIta ChIt the, ChIt
the d nghj NH thirc hin các bin pháp thich hçmp nhu khOa hoc tam khóa The, tim chi giao djch
The khi các yu t bao mat cIta ChIt the dirge h th6ng kim tra và phan hi l không chinh xac sau
môt s lAn truy cp nhAt djnh.
Tuân thu cac nghia vu, trách nhiém khác theo quy dnh cIta pháp lut v báo dam an toàn và bâo
mat thông tin trong sir dimg The.

2.

D dam bao an toàn và bao mat The, NH có trách nhim:
a)

Th%rc hin eác bin pháp dam bâo an toàn, phOng ngira rIti ro eho giao djch The theo các nguyen
tAc, quy djnh elm pháp luat.

b)

Bão mat thông tin lien quan dn hoat dng The; dam bão h thng co sir ha tAng, k' thuat phiic v
quan 1)2 hot dng phát hành, thanh toán The van hành an toàn và thông sut.
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c) Thit lap, duy trI tng dài din thoai 24/7 d tip nhn, xü 1)7 kjp thii các thông tin phãn ánh tr Chü
the.
d) Tuân thu các nghia vu, trách nhim khác theo quy djnh cüa pháp 1ut v dam bão an toàn và bão
mt thông tin trong phát hành và thanh toán The.
Khi The bi mt cp, tht lac hoc phát hién PiN, cac yu t bào mt The bj 1, bj 1?i dmg, Chü the phãi
báo ngay cho NI-I theo s6 DT (+8424) 39 288 880/1900 545 4l5/s din thoi khác theo thông báo cüa
NH trng thi kS' hoc Dim giao djch gAn nh.t và ngay sau dO chInh thic xác nhan thông báo nay bang
van bàn cho NH. Trueing hcip The bj 1çi dung do viêc mt cp, tht 1c, 1 PIN, các gian 1n/già mo
khác truOc khi NH có thông báo bang van bàn hoc bang thông dip dU 1iu có giá trj pháp 1)7 ye vic
NH dã xCr 1)7 thông báo mt The tir ChC the, ChC the phãi hoàn toàn chju thit hi và bi thung thit
hti di vái tt cã cac giao djch cOa The do vic The bj lgi ding gay ra. NH së thirc hin khóa The ngay
khi nhân duoc thông báo cüa Chü the và hoàn thành vic xir 1)7 thông báo nhn duçc ti'r Chü the không
qua 05 ngày lam vic di vâi The có BiN do Ni-iNN cp hoc 10 ngày lam vic di v&i the có BIN do
T chtrc the quc th cp k tr ngày nhân &rqc thông báo cCa Chü the theo quy dinh ti Khoãn nay.

3.

Biu 14. Tra soát, xtr 1)7 khiu nai trong qua trInh sfr dung The
Phtrng thu'c tip nhn d ngh tra soát, khiu ni cüa Chü the:
a) Khi cO nhu cAu tra soát, khiu ni c1i vi các giao djch The, Chü the có th true tip dn các Dim
giao dich eCa NH hoc lien h vó1 NH thông qua tng dài din thoi s DT (+8424) 39 288
880/1900 545 415/st din thoai khác theo thông báo cCa NH hoc thông qua phuong thCrc khác do
NH trin khai và thông báo cho Chu the timg thii ks'. Trung hqp Chü the d nghi tra soát, khiu
n.i qua tng dai din thoai cüa NH, Chü the có trách nhim b sung giy d nghj tra soát, khiu
nai (theo mau cCa NH) trong thii han 07 ngày k ti.r ngày d nghj qua tng dài din thoai. Chü the
can tuân thu day du cac quy djnh, yêu cu va thu tic theo quy djnh cüa NH khi th1rc hin tra soát,
khiu nai phU hçp vâi quy djnh cüa pháp luât. Tnring hqp üy quyn cho ngt.ri khác d nghj tra
soát, khiu nai, ChC the thuc hin theo quy djnh cüa NH va quy djnh eCa phàp 1ut v üy quyn.
Các yêu cAu tra soát, khiu nai cüa Chu the phãi duçic gui ti NH trong thai han do NH quy djnh
phu hop vii quy djnh cUa pháp 1ut cO lien quan.
b) Trung hqp Chü the thông báo cho NH v vic nghi ng có gian lan hoc tn that, d kjp thai han
ch các tn that phát sinh, Chu the dng )7 cho NH thirc hin xem xét khóa The. Tru&ng hop khóa
The, NH së thông báo cho ChC the drc bit va Chu the phãi chju trách nhim vO'i toàn b thn thAt
tài chInh phát sinh di vi Chü the do vic scr dicing The sau thi dim khOa The.
2.

Tho'i hn xir 1)7 d ngh tra soát, khiu ni cüa NH:
Thy thuc vào tirng loai The (The cO BiN do Ngân hang nhà ni.ràc cAp, The cO BIN do T ch(rc th
quc th cAp) va vao tirng loai hinh giao djch The ma ChU thirc hin (giao dlch The trong ni mng NH,
giao djch The lien ngân hang, giao djch thanh toán, giao djch rut tin mat tai ATM,...), NH se giãi quyét
va trà 1i các d nghi tra soát, khiu nai cCa cu the trong thai han tuang ung vi tInh chAt cua turng
giao djch trên co si than thu thai gian xt 1)7 tra soát, khiu nai thi da cüa pháp 1ut.

3. Xir 1)7 kt qua tra soát, khiu ni:
Vic xü 1)7 kt qua tra soát, khiu nai cüa ChCi the se duçic NT-I thrc hin trong thô'i han theo quy djnh
cCa pháp lust và dam bào các nguyen tAc sau:
b)

Trung hqp có tn thAt phát sinh và nguyen nhân duoc xác djnh không do 1i cUa Chü the vàJhoc
không thuc các tru6ng hcip bAt khã kháng theo quy djnh tai Van kin tin d%ing, trong thai hn ti
da 05 ngày lam vic k tr ngày thông báo kt qua tra soát, khiu nai cho Chü the, NH sê thrc hin
viêc bi hoàn cho Chü the theo thOa thun bang van bàn gifla NH va Chü the. Tru&ng hqp tn that
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phát sinh do !i cüa các ben lien quan (T chüc thanh toán the, T chcrc chuyn mach the, T chirc
the quc t, DVCNT,...), ben có i& thirc hin bi hoàn cho NH theo thóa thuân giüa các ben phü
hçp vái quy djnh cüa pháp lut.
c)

Tnrôiig hcip CO tn that phát sinh va nguyen nhân duçic xác djnh do 1i cüa Chü the: NH không có
nghia vii thirc hin vic bi hoàn tn that cho ChU the.

d) Trix&ng hcp h& thi han xtr l d nghj tra soát, khiu nai theo thOa thun tai Van kin tin ding ma
chua xác djnh duc nguyen nhân hay li cüa Ben nào thI trong vOng 15 ngày lam viêc tip theo,
NH va Chü the së thóa thun bang van ban v phuong an xt l hoc thOa thun v vic t?m thôi
bi hoàn tn tht cho Chü the cho dn khi có k& lun cui càng cüa Ca quan có thm quyn phân
djnh rö li và trách nhim cOa các ben.
e)

TruOng hçp vi viêc có d.0 hiéu ti phm, NH së thirc hin thông báo cho Ca quan nhà nuc có
thm quyn theo quy djnh cüa pháp luât v t tng hInh sij và báo cáo Ngân hang Nba ntthc (Vu
Thanh toán, Ngân hang Nba nuâc chi nhánh các Tinh, Thành ph trên dja ban); dng thô, thông
báo bng van bàn cho Chü the v tInh trang xir 1)2 d nghj tra soát, khiu nai. Vic xir 1)2 kt qua tra
soát, khiu nai thuôc trách nhim giài quy& cOa Ca quan nhà ninic có thm quyn. Trong trumg
h?p Ca quan Nhà nixâc có thm quyn thông báo k& qua giái quy& không có yu t tôi pham,
trong vông 15 ngày lam vic k ttr ngày cO kt 1un cüa Ca quan Nba nuâc CO thAm quyn, NH va
Chü the së thOa thun v phuang an xr 1)2 kt qua tra soát, khiu nai.

f)

TnrO'ng hcip NH, ChO the va các ben lien quan không thôa thun duçic vàIhoc không dng)2 vâi
qua trInh d nghj tra soát, khiu nai thI vic giãi quyt tranh chap dugc thirc hin theo quy djnh cüa
pháp lut.

I)iêu 15. Diu khoán diu kin Chiro'ng trInh trã gop cho The tin ding
Trong qua trInh sir diing Th tin dung, Chü the có th dang k)2 tham gia các Chuong trInh trá gop cho giao djch
b&ng The tin dicing (trã gop cho mt phn hoc toàn b du nçy The tin diing) do NH trin khai tirng thai (g9i tat
là "Chtro'ng trInh trã gop"). TnrôT1g hçp KH clap Ong yêu cu và ducic Nfl phe duyt tham gia Chuong trInh trá
gop, NH và ChU the së xác djnh và thoá thuân v ljch biu trã nG (gc, lãi, phi) di vi khoán du' nq dugc
ChO the clang k)2 tham gia Chcro'ng trInh trá gop. Khi Chü the tham gia Chuo'ng trInh trá gop, Chü the dng)2
tuan thu va chju sr rang buc dy dü bOi toàn b nQi dung các diu khoãn, diu kiên sau dày:
1.

Diu kiên tham gia Chirong trInh: D tham gia Chi.rong trInh trã gop cho The tin dung, Chü th phái
clap irng các diu kin theo quy djnh cüa NH tai thai dim clang k)2 (VD: diêu kin ye so tin du nç'
clang k)2 trã gop, ljch scr scr diing The, dng )2 tam khóa Han müc tin diing the,...) và trong sut qua trInh
tham gia Chuong trmnh. NH có quyn ttr chi d nghj tham gia Chuong trInh trá gop cho The tin ding
khi ChC the không clap irng các diu kin cüa NH và có quyn chm dirt viêc cung cp Chuang trInh
trã gop cho The tin diing khi Chu the không con clap irng các diu kin cüa Chixang trmnh.

2.

Ni dung Chwrng trinh:
a) K)2 han trã gOp: TOy thuc vào Chirong trInh trá gop ma ChO the tham gia, Chu the dirge lira ch9n
clang k)2 cac k)2 han trá gop phO hgp vO'i quy djnh cOa tcrng Chcrang trInh trá gop do NH trin khai
trng thai kS', vii diu kin thai han nay khOng thrgc vcrgt qua thai han cOn 1a cUa Han mire tin
ding The và s tin gc cAn trã mi thang dam bão It nhAt 250.000 VND/thang hoc s tin khac
theo quy djnh cüa NH tirng thai k5'.
b) Lâi suit trã gop, phi.rang pháp tinh lãi, s tin trá gop hang tháng, phi trã no trcric han khoán trá
gOp và các khoán phi khác:
i)

Lãi suAt trã gOp: TOy tirng loi The vàJhoc tang chuang trInh h9'p tác vii các di tác vàJhoc
các tiêu chI khác, mire lãi suit trã gop dugc NH quy djnh tuang ing va niêm yt tirng thai k5'
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trên website chInh thüe eüa NH. Lãi sut trà gop dôi vâi mt khoãn trá gop diiçc Chü the dang
k së ducic c djnh trong su& thii hn trã gOp cüa khoãn trã gop do.
ii) Phwing pháp tInh lài: S6 tin lài trã gop duce tInh theo cong thurc sau: S tin lài trà gop bang
(=) Giá tn giao dich dang k' trã gOp nhân (x) Lãi suât trá gop nhân (x) KS' hn trà gop.
Trong do:
• Giá trj giao djch dang k trà gop: Là s tin Chü the dàng k trã gop cho tIrng giao djch chi
tiêu, thanh toán, rut tin mt.
• Lãi suAt trà gop: Duçic tInh theo tS' 1 %/tháng theo phuang pháp tinh lãi "tinh ngày d&u, bO
ngày cui eüa thai hn tInh lâi".
• K5' han trà gop: Là khoãng thai gian ChU the däng k' trâ gop cho giao djch.
iii) Mirc lãi sut trâ gop nêu ti Tit i, Dim nay duçic ap diing dè tInh lãi theo phuang pháp tInh
lãi quy djnh tai Tit ii, Dim nay. D lam rO, mirc läi suit 11am tuang Ong theo phucng pháp
tInh lãi quy dinh tai Khoãn 1 Diu 5 Thông tu s 14120171Ff -N}-fNN ngày 29/09/20 17 quy
dinh phuong pháp tInh lâi trong hoat dOng nhn tin gCri, cp tin ding giQa th chi'rc tin ding
vth KH duc NH tInh toán và niêm yt ti.nmg Crng v6i tirng mirc lãi sut trà gop và duçic NH
niêm yt cong khai trên website ehInh th.irc cüa NIH.
iv) PhI trã nç truác han khoàn trã gop và cac khoán phi khác nu có: Thirc hin theo quy djnh cüa
NH t&ng thi k5'.
c)

Ljch biu thanh toán khoân trã gop:
i) Lich biu thanh toán: Ljch biu thanh toán cüa khoán du nq trâ gop së duqc NIH và KH thOa
thun tai thai dim ChC the dang k tham gia Chuong trInh trá gop vã/hoc sê di.rçc NH thông
báo cho ChO the qua môt trong cac phi.rong thüe thông báo theo quy djnh tai Diu kin giao
djch chung nay sau khi KH hoàn thành thu tue dang k tham gia Chuong trmnh trá gop. So tién
trã gop là mQt phn cCa TrI giá thanh toán ti thiu ma Chü the phài thanh toán cho K5' sao kê
d. Thai dim thanh toán khoân trã gOp l thai dim thanh toán Trj giá thanh toán ti thiu
theo quy djnh t?i Sao kê the tin dung.
ii) Thir tu thu n:
Khoàn trá gop ma Chü the cO nghia vii phài thanh toán cho NH së tuân theo thCr tir uu tiên
thanh toán theo quy dinh cüa NH, ci th: Khoãn trã gOp cho giao djch rut tin mat; Khoàn trâ
gop cho giao djch thanh toán hang hóa, djch vii; khoãn chi tiêu cho giao djch rut tin mat;
khoàn chi tiêu cho giao djch thanh toán hang hóa, djch vi thông thixOng. Thi'r tr i.ru tiên thu nç
néu trén eó th drc thay di theo quy djnh cüa NH timg thai kS'.
iii) Tnrng hp Chü the không thanh toán hét s tin trá gOp hang thang:
•

Trung hçp ChU the không thanh toán, không thanh toán ht s tin tnà gop hang tháng,
phn phài trâlkhoân phãi tnà cOn lai cüa s tin trà gOp KS' sao kê do së bj chuyn qua han.
Theo do s tin trâ gOp cht.ra thanh toán Se chju lãi qua han bang lai qua hn cCa The tin
dimg tinh tir ngày qua han thanh toán khoàn tná gop cho dn khi Chü the thanh toán h&
s nç qua han nay. Ngoài khoãn lãi nêu trên, ChU the phài thanh toán them khoàn phi
chm trã (nu co) theo quy djnh cüa NH tirng th?i k5' tnên co sr phü hçp vâi quy djnh cüa
phap Iu.t dixçc NH niém yt cong khai trên website chInh tht'xc cüa NH.

• S6 tin chum trâ se duçc th hin trong các KS' sao ké tip theo cho den khi dixçc ChC the
thanh toán h&.
• S tin trã gOp các tháng tip theo vn tiEp tic thanh toán theo ljch trà gop dä däng k.
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d) Tnring hcip Chü the tAt toán truc han khoan tin trá gOp:
i)

Chü the chInh The tin diing lien h vOi Chi nhánh/Phông Giao djch cüa NH hoc lien he vâj
NH qua tng dai then thoai, phuang thtrc khác duc NH trin khai trng thai k' d tin hành
tAt toán khoân trâ gop dng thai cung cAp các thông tin xác minh ChO the và thông tin lien
quan dAn giao djch trá gop cAn tAt toán, các thông tin khác theo quy djnh cüa NH trong trng
thOi ks'.

ii) Chü the cO thA trã nçi truâc han toàn b các phAn con lai cüa khoãn trã gop nhirng không ducic
trá n trirác han mt phAn. Trung hp nay, ChO the có trách nhiem thanh toán toàn b dir n
con lai cüa khoãn trã gop, cac khoàn lãi (nAu co) và phi trá nç trirâc han cOa khoãn trã gOp.
iii) Sau khi Chü the tAt toán giao djch trá gop thành cong t?i NI-i, tüy theo quyAt djnh cüa NH, NH
cO thA gcri tin nhn qua then thoai cho Chü the xác nhn Chü the dä tAt toán thành cong va/hoc
mt email trong dO nêu rö thông tin khoãn trã gop dä tAt toán truàc han cüa Chü the.
e)

ChAm dirt áp diing Chirong trInh trã gop:
i)

NH cO quyAn hüy bó hoc chAm dirt viec cung cAp Chirong trInh trá gop bang viec thông báo
dAn Chü the vã yeu cAu Chü the thanh toán ngay toàn b sA dir cOn lai cCa khoãn trã gop khi
xây ra met, mt sA trong các truOng hcrp sau:
• ChC the vi pham nghia vu thanh toán khoán trã gOp hoc vi pham nghia v1 j theo Van kien
tin ding.
• ChC the không dáp i'rng cac diu kien nhu quy djnh tai Khoãn 1 Diu nay.
• The tin ding cUa Chü the bi dóng, khOa, tam khóa, hCy hieu hrc,... theo quy djnh cCa NH
và/hoc thOa thun tai Van kien tin diing.
• Khi NH thrng triAn khai Chuong trInh theo quyAt djnh cCa NH.
• Các truOng hçp khác theo quy djnh cüa NH trng thOi k' thrçc NH thông báo cong khai trên
website chinh thi.'rc cüa NH.

ii)

3.

Khi chAm dfrt viec cung cAp Chi.rcng trinh trã gop cho Chü the, toàn b sA dir cOn lai cCa khoán
trã gop (bao gm câ khoán lãi phát sinh và phi (nAu co) cCa các k' cOn lai) së ngay 1p tüc trä
thành s tin dAn han thanh toán và së thrc ghi nq tir dng vào Han mirc tin ding The cCa
ChC the. Viêc thanh toán khoãn n The tin dung nay duc thirc hien theo quy djnh cüa NH.
TOy trng truOng hop, ChO the có thA phái thanh toán các khoân phi, chi phi lien quan tO viec
chAm dirt Chuong trInh theo quyAt djnh cüa NH.

Phtroiig thirc däng ky' Chtro'ng trmnh trã gop:
a)

ChU the cO thA dAng k tham gia Chuong trInh trã gOp thông qua các phuong thrc duçic NH triAn khai
trng thOi kS'. Sau khi ChO the dãng k2 thanh cOng qua các phuong thirc nêu trên, NH së gui cho ChU
the mt SMS xác nhn ChO the dã dang k thành cong vã/hoc mt email trong dO nêu rO diu khoãn
diu kien cOa Chuong trinh trã gOp.

b) Sau khi ChO the dã dáp 1rng các diu kin tham gia Chuong trInh trâ gop và duqe NH dng , ChO the
cO trách nhiem tuân thO tAt cã các diAu kien, diêu khoân cOa Chuong trInh trã gop theo quy djnh tai
Diu kien giao djch chung nay, ni dung dang k, xác then vth NH qua phuong thiTrc nêu t?i DiAm a
Khoãn nay, quy djnh cii thA cüa tirng Chuong trInh ma ChO the tham gia và các quy djnh khác có lien
quan cOa NH.
4.

Các quy dinh khác cüa Chtrong trInh:
a) NIH duqc min trách nhiem dAi vi các truOng hçp bAt khã kháng xây ra trong thOi gian din ra
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Chuang trInh trà gop lam cho cac giao djch cüa Chü the bj sai 1ch ma tü do vic dàng k trá gOp
cOa ChU the không duqc thijc hin.
b) Khi cO sir thay di lien quan dn Chucmg trinh trà gop, NH së thông báo cho Chü the theo phrnng
thirc quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay.
c) Thy theo quyt djnh cCa NH, NH cO quyn tir chi d nghj tham gia Chircrng trInh cCa Chü the.
d) VO'i cac Chuong trInh trã gOp có yeu c.0 diu kin v tam khóa Han mirc tin ding the, ChC the
dng thuc hiên theo dung các quy djnh v tam khóa, chm dirt tam khOa Han mirc tin diing the
theo quy djnh cüa NH.
Diêu 16. Diu khoan diu kiin cüa Chtwng trinh quän 1 Han mfrc tIn dung The dành cho Chü the
chInh The tin diing VPBank khi tham gia (cac) Chtwng trInh trçr giá cüa Di tác
Quàn ! Han mire tin d%lng The: Là vic NH thirc hin tam khóa mt phn ho.c toàn b Han mire tin
ding The cüa Chü the trong mt thai gian nht djnh theo yêu cu cCa Chü the khi ChO the tham gia
(cac) Chuong trInh trçl giá cUa Di tác. Di tác cüa Chuo'ng trInh nay duçic xác dnh là (cac) Cong ty
vin thong, th chirc, d6i tác khác có k Hcrp dng hcrp tác vci NH d thirc hin Chucing trInh trq giá t6i
Chü the.
2.

3.

Chuong trInh trG giá: Là Chuong trInh ban hang hoc Chuong trInh bt kS' do Di táe cung cap cho KH
eCa mInh, khi KH mua thit bj, hang hóa, sir ding djch vii kern theo cam kEt sir dicing gói cuâc, cam kt
khác tai Di tác KM së duçvc h.róiig các uu dãi nht djnh tir Di tác so vOi Kl-IKGH thông throng. D
dam bào thirc hin dung cam kt eCa KH, KM có trách nhim d nghj NH quán l (tam khóa) mt phAn
hoäc toàn bô Han mire tin diing The cita KH tai NIH tuong irng vii s tin KH có nghia vii phài thanh
toán cho Di tác trong truOng hop vi phm cam kt vii Di tác. Trên co sO' Van kin tin dingKH, NH
së thirc hin quãn l' Han mire tin diing The theo yêu cu tir KH.
Diu kin dang k tham gia Chuong trInh: Chit the tham gia Chirong trinh nay phãi dáp irng các diu
kiin theo quy djnh cita NH tirng thin ks'.

4.

Thin gian quãn 1' Han mirc tin dirng The, Han mirc tin dung The duc quàn 1: Theo quy djnh cita NH
tai thO'i dim Chit the dang k' Chuong trInh.

5.

Khi tham gia Chuong trInh, Chit the dng cho NH xi l Han mire tin ding The duçrc quán l' nhu
sau:
a) NH së thuc hin chuyn s tin ti da tuong irng vii Han mire tin ding The duge quãn 1 cho Di
tác nu trong Thu gian quàn 1 Han mire tin d1ing The, NH nhan duge thông báo bang van bàn cita
Di táe v vice yêu cu NIH chuyn tin cho Di tác d thc hin nghia vii cita Chit the do Chit the
vi pham cam k& sir diing gói cuic, cam kt kháe cita Chuong trInh trçi giá. Truing hcip nay, NIH
së tr dng ghi nq tài khoán The cita Chit the s tin da chuyn cho Di tác. Khoãn tin ghi nq tài
khoàn The cita Chit the duoc tinh vào Han mirc tin ding The, duçc len Sao kê và duçc tInh lâí,
phi,... nhu các khoãn thanh toán, chi tiêu tir Han mire tin d%lng The cita Chit the k tir thu dim
ghi na. NIH không cAn thông báo eho Chit the truic khi thirc hin vic chuyén tin và duçc chit
dng thrc hin chuyn tin cho Di táe theo thông báo cita Di táe.
b) NH së thre hin chAm dirt vice quãn 1 Han mire tin diing The trong các truing hçp sau:
i) Trong thin gian quàn 1)2 Han mire tin ding The, NH nhn due thông báo bAng van bàn cita Dôi
táe v vic dng)2 chm dirt tam khOa Han mire tin ding The eho Chit the.
ii) Ht thin gian quàn 1)2 Han mire tin dung The va NH không nhn dtrçc thông báo bAng van bàn
cita Di táe v vic yéu eAu NH chuyn tin cho Di táe d thre hin nghia v'i cita Chit the do
Chit the vi phtm cam két eCa Chuong trInh trq giá.
Trong eáe truing hçrp nëu trên, Han mire tin dung The duçre quân 1)2 së duge NH ehm dirt tam
khOa và Chit th eO th sir diing duge Han mire tin diing nay ngay sau khi NH ehAm dirt tam khóa.
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6.

Phucmg thirc däng k sCr diing Chuang trmnh: Chü the cO th dang k2 tham gia Chirang trInh qua Tng
dài djch vu KH 24/7 cCa NH bang chInh s din thoai Chü the dã dang k vci NT-i hoc bt kS' phu'ong
thi:rc nao khác do NH trin khai tirng thii kS'. Chü the dng ring, sau khi NH thrc hin xác minh ChC
the, các thông tin lien quan theo quy djnh cüa NH, ChC the dng chu rang buc và tuân thu tht cã cac
diu kin cCa Chuang trInh theo quy djnh ti Diu kin giao djch chung nay va cac quy djnh khác có
lien quan cCa NH.

7.

PhI djch vii: Theo quy djnh cUa NH tirng thai ks'.

8.

Thy trng Di tác ma NH hop tác trin khai, diu kiên, diu khoân cUa Chuang trInh ti Diu kin giao
djch nay có th duçc thay di và ghi nhn cii th ti Diu khoàn và Diu kin v Chixang trInh áp diing
riêng cho Chü the cCa t1rng Di tác.

Diéu 17. Diu khoãn diu kin cüa Chiro'ng trInh rut tién qua The tIn diing VPBank khi thirc hin
rut tin qua kênh tng dài 24/7 cüa VPBank
1. Diu kin tham gia Chuong trInh: Chü the tham gia Chuang trInh nay phãi dáp ng các diu kin theo
quy djnh cCa NT-I tirng thii kS'.
2.

Phuong thirc tham gia Chuong trinh:
a)

Khi cO nhu cu, ChU the goi dn Tng dài 24/7 cCa NH d d nghj rut tin bAng chfnh s din thoi
dã dang k vri NH hoc bt k5' phuang thixc nào khác do NH trin khai tfrng thô'i ks', dng thi
cung cp các thông tin xác minh ChC the và thông tin lien quan dn giao djch rut tin theo quy djnh
cüa NH trong tirng thai ks'.

b) Thu tiic, cách thi.rc thirc hin theo quy djnh cCa NH ti thi dim Chü the tham gia Chuang trinh.

PHAN E - BAN DIEU KiN GIAO DId CHUNG yE CUNG CAP VA sir
DUNG DId VU so HOA VA SI DUNG THE TIN DUNG DO VPBANK
PHAT HANH QUA UG DUNG THANH TOAN DI DQNG
(Thu 5c Dicu kin giao dich chung v cá'p tin dung dành cho Khách hang cO nhOn tgi VPBank)
Diu 1. Giái ThIch Tu Ngfr
1. "Nhá cung cp dch vit": Là nhtfng dan vj cung cAp, quãn l vWhoc vn hành tJng diing thanh toán
di dng.
2. '(1ng ding thanh toán di dng": Là ng ding thanh toán trén Thit bj di dng, cho phdp Khách hang
S hóa The vào Thit bj di dng và scr ding Thit bj di dng dO cüng vi Thit bi chAp nhn the ti
dim ban d thrc hin thanh toán tin hang hóa, djch vi ma không cAn sü diing dn The/thông tin The
do VPBank phát hành.
3. "Thit b chip nhân the tai dim ban": Duçc hiu là POS (point of sale), mPOS (mobile point of
sale) hoàc các loai thi& bj chAp nhan the khac, là cac loi thit bj d9c th vàThoc thit bj dAu cui dugc
cài dt va sCr diing ti các Dan vj chAp nhn the ma ChO the có th s'r diing the d thanh toán tin hang
hóa, djch vj. Loai thi& bj duQc chAp nhn thirc hin theo quy& djnh cCa VPBank tirng thai kS'.
4. "VPBanklNllfNgân hang": là Ngãn hang TMCP Vit Nam Thjnh Virong. VPBank thrac hiu bao
gm bAt kS': Hôi s chInh, Chi nhánh, PhOng giao djch cCa Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vung.
5. "Khách hàng/KIIJChü the": là chC the tin dicing do VPBank phát hành.
6. "Thit b1 di dng": La nhüng thiêt bj di dQng cCa Khách hang có th cài dt và sir ding Ong ding
thanh toán di dng.
7. "Thit b hçrp li": Là Thit bj di dng ma The cCa Khách hang duçc dang k' S hóa thành cong vào
72

do.
8. "Activation code": Ma xác thrc do T ehirc the cung cp, dung d xác thrc thông tin The, thông tin
Kháeh hang khi Khách hang thirc hin dàng ky The len IIJ'ng diing thanh toán di dng, dirge si diing
cho mi giao djch phát sinh.
9. "Ti chtrc the": Là t ehiire the que t, dirac thành lap, hot dng a nuâc ngoài theo quy djnh eüa phap
1ut nuae ngoài, có thOa thun vai cáe t ehrc phát hành the, t ehüc thanh toán the, t ehtc chuyên
m.eh the vWhoc eác ben lien quan d h9p tác v hot dng the ngân hang di vâi the eO ma to ehie
phát hành the do t ehüe the que t ep hoe the eO ma th chic phát hành cüa qu6c gia kháe, phU h9p
vOl các quy djnh cUa pháp 1ut Vit Nam và cam kt quôc t.
10. "Token Vaults": Là dich vu h tra k thut s eüa eáe T chc the, dung d ma hóa và s hóa thông
tin The eüa T chüc the dirGe phát hành ti VPBank, cho phép quãn 1, to và eung cp thông tin thanh
toán cOa the.
ii. "Token": Là thông tin do Token Vaults sinh ra và gán cho s the, thông tin the d sCr diing thay s the,
thông tin the trong giao djeh thanh toán. Token bao gm 16 chQ s và trén tJng diing thanh toán di
dng, Token dirge hin thi vOi 4 chil s eu& (eae chU' s cOn l.i dirge hin thj n nh&m bào mt thông
tin Token). Các giao djch cüa the qua IIJ'ng diing thanh toán di dng dirge thirc hin thông qua dày s
Token.
12. "The": Là the tin dirng do VPBank phát hành cho ChC the. Loi san phm the dirge phép st hOa và sir
diing trén U'ng diring thanh toán di dng thirc hin theo quy djnh cüa VPBank tirng thai ks'.
13. "St hóa The": Là viie ma hóa s the, thông tin the cüa ChC the thành Token bang thut toán khOng
th dào nguge trên tJ'ng ding thanh toán di dng d sir dung thay s the, thông tin the trong giao djeh
thanh toán the
14. "Hop dng phát hành va sil' dung The": Là Hgp dng phát hãnh và si1 ding The dA dirge xáe 1p
gita VPBank va Chü the ma can eir trén do ChO the da dirge VPBank phát hành The d str ding.
15. "Den vi chp nhn thë/DVCNT": Là eáe Ca sO cung ep hang hOa, djeh vu trong lành th Vit Nam,
chap nhn eho kháeh hang thanh toán hang hóa, djeh vu b&ng The theo hgp dng thanh toán the k2 kt
vOl t ehtre thanh toán the.
Cáe thuât ngCr vi& hoa khác không dirge giài thieh trong Phn E nay së dirge hiu và giái thIeh theo cáe
ni dung trong Phn A - Cáe diu khoàn và diu kin ehung eüa Diu kin giao djch ehung nay; Van kin
tin ding, Hqp dng báo dam.
Diêu 2. Quy Dnh Chung
1. Ni dung tai Phn A — Cáe diu khoãn và diu kin ehung và PhAn L — Bàn Diu Kin Giao Djch
Chung V Cung CAp và Sc Ding Djeh Vii S HOa Va SU' Dung The TIn Dung Do VPBank Phát Hành
Qua ling Dung thanh toán di dng dirge áp ding eho Chü the VPBank dang k S hóa The và thirre
hin eáe giao djeh The qua U'ng dung thanh toán di dng dirge cal dt trén eáe Thit bj di dng.
2. TrirOe khi sO ding The tren U'ng ding thanh toán di dung, Chü the phãi hoàn tAt vice däng k S hOa
The vào Thit bj di dng và phài nhn dirge xáe nh.n da dang k S hOa The thành cong trên Ung
ding thanh toán di dng.
3. Bang viée däng k' S hóa The trên ti'ng dung thanh toán di dng và thire hin eáe giao djeh the qua
111'ng dung thanh toán di dông, ChO the dng ' rAng The và giao djeh the eüa Chü th dà dirge xáe thre
bAng phiro'ng thIre hgp 1 phü hqp vOi Hgp dng phát hành và sO dung The. cu the trong m9i trug
hgp cam kt ehiu tráeh nhim thanh toán eho VPBank di vOi tAt ea eáe giao djch phát sinh dA duge
thire hin qua iYng ding thanh toán di dng.
4. Chu the hiu và dng rAng viêe S hóa The và sO dung The qua liTng ding thanh toán di dng ngoài
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vic tuân thu các quy djnh dà thOa thun vâi VPBank tai Hcp dng phát hành và sir diing The, Diu
Kin Giao Djch Chung nay, Chü the dng thi phãi tuân thu các thóa thun hoc các diu khoãn và
diu kin sCr dicing djch vi1 giUa Chü the vi Nhà cung cp djch v'i và các don vj lien kt lien quan dn
viéc sCr dicing liFng dctng thanh toán di dng duçic yêu cu bi Nhã cung cp djch v.
Diu 3. Bang K, Sfr Diing, Thay Bi, Chm DÜt Vic S Hóa The Vào Thit BI Di Bong Va Thirc
Hin Giao Dch The Thông Qua U'ng Dung Thanh Toán Di Dng
1. Diu kin d KH dAng k S hOa The vao Thit bj di dng:
a. The do VPBank phát hành, dang trong tInh trng cOn hiu lirc và không bj khóa;
b. Chü the s hru Thit bj di dng dã cai dt U'ng ding thanh toán di dng;
c. Thit bj di dng phái có kt ni mang di dtng 3G, 4G, 5G hoc wifi.
2. Vic dàng k S hóa The vào Thi& bj di dng, thanh toán giao djch The qua iirng diing thanh toán di
dng duçic thijc hin theo quy trInh duçic thi& lap, huOng dn trên TiJng dung thanh toán di dng và các
yêu cu, huó'ng dn khác tir VPBank, Nhà cung cp djch vii và các ben thtr ba có lien quan tirng th?yi
ks'. Chü the dng ring, các quy trInh, hi.róng dn nêu trên có th duçic thay di, diu chinh và Chü
the cam kt bâo dam luôn tuân thu dung các quy trInh, hw5ng dn dirçc áp dung.
3. Chü the chju trách nhim bão quãn Thit bj hap lé, dam báo Thi& bj hop l không bj si.r diing bi bt
ki tt chüc, cá nhân nào khác ngoài Chü the (bao gm nhirng không gii hn vic bão dam ring Thit
bj hçrp l không bj thay di trái ngl.xçlc vd'i chInh sách phn mm va phn ci.rng cCa nhá san xut); va
dam báo rAng mt khu hay các s djnh danh cá nhân khác cho phép sir diring Thit bj hap lê d truy
cp va sCr ding The cüa ChC the d thirrc hin thanh toán qua IIJ'ng dung thanh toán di dng không bj
tit l/ chia se cho bt k' nguO'i nào; va ChC the phãi hçp tác thirxc hin tht câ các yêu cu cAn thit ttr
VPBank va!hoac Nhà cung cAp djch vii vWhoc ben thu ba lien quan d phong nga, ngàn chn giao
djch gian len, mAt mat hay mAt cAp lien quan dn Thi& bj hap l hoc bAt k' The, thông tin The nao
dâ duc S hóa vào Thit bj di dng cua ChC the.
4. Trithng hçp Thi& bj hçp l bj mAt cAp, thAt lc ho.c dAu hiu nhn dng sinh trAc h9c (van tay, khuôn
mat, mng mAt,...) hay s djnh danh cá nhân hay mt khAu cho phép scr diring Thit bj hap lê d truy
c.p va sr ding The cüa Chñ the d thirrc hin thanh toán qua IiFng ding thanh toán di dng bj dánh cAp,
bj li hoc nghi ng bj 1, hay The cua Chu the thirrc hin giao djch thanh toán qua Ug ding thanh toán
di dng ma không duc phép cua Chü the, Chü the phái thông báo ngay cho VPBank theo s din thoi
1900 545 415 hoc s din thoti khác theo thông báo cua VPBank tirng thai k' hoc Dim giao dich
gAn nhAt. Khi xày ra các tri.rOng hap neu trén, truc khi VPBank nhan dixc thông báo tir Chü the va
có xác nhân v viéc dã hoàn thanh vic xi:r l' thông báo cua chu the, Chu the vAn hoàn toan chju trách
nhim v các giao dch cua The do vic Thit bj hap l vàIhoc The b li dung gay ra (bao gm nhiing
không giâi hn trách nhim thanh toán, hoàn trá cho VPBank giá trj giao djch The tirong ü'ng, trách
nhim trong vic chju thit hai ....).
5. Chu the chju trách nhim cho tAt cã các giao djch The diic thirrc hin thông qua IIJ'ng dung thanh toán
di dng, không ph thuc vào vic giao djch nay do cu the thirrc hin hay bAt k' cá nhân, t chirc khác
thirrc hin (do di.rçc Chü the üy quyn, üy thác hoc do bj Igi dung). Chi the dng )2 rAng, thy thuc vao
quy djnh nha san xuAt Thi& bj di dng, Chü the có th duqc yeu cAu chAp thun giao djch thanh toán
The qua TiFng dung thanh toán di dngvâi dAu hiu sinh trAc hoc cüa Chu the, sA djnh dng cá nhan,
hoc mt khAu cüa Chü the. Khi Chü the dang k thông tin dAu hiu sinh trAc hoc, s dinh danh cá nhân
hoc mt khAu khac tren iirng dung thanh toán di dng, vic thu th.p, km trü, dang k' và thit lap truy
cap TiJng dung thanh toán di dng thông qua djnh dang dAu hiu sinh trAc h9c cua Chu the, s dinh danh
cá nhan, hoc s mt khAu khác cua Chü the së duac thirrc hin bAng cong ngh dang có tren ThiAt bj
hap 1 cua ChU the. Vi vy, khi Chu the dàng nhâp vao iirng dung thanh toán di dng và thgc hin xác
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thire danh tInh bang cong nghê trén Thit bi hçp 1 cüa Chü the vói thông tin du hiu sinh träc h9c, So
djnh danh cá nhân hoc cac s6 mt khu khác cüa Chü the, nhüng thông tin nay sê duqc xác thirc Va
&i chiu bAng vic scr diing cong ngh do. Chü the xác nhn và dong ' rang Nhà cung cap djch v'i là
dan vi chju trách nhim kim soát v cOng ngh, cüng nhu tInh san sang, sir khã diing, tInh näng,
phuang thirc xac thuc, tInh an toàn va dng bO trên Thit bj hap l cüa Chü the. VPBank không chju
trách nhim cho bt k' giao dich nào duçc thrc hin bang vic sü ding ng ding thanh toán di dng
và duçic xac thirrc bAng du hiu sinh trAc hoc, s djnh danh Ca nhân hay so meet khau nào khác cüa Chü
the. Chü the xac nhân hiu, nhân thrc rO các rCi ro cO th xây ra lien quan den vic scr dung Ung dung
thanh toán di dngva chtp nhan hoàn toàn d& vii các rOi ro nay.
6. ChO the dng và thira nhn rAng các ljch sir giao djch th hin trên (J'ng diing thanh toán di dng lien
quan tài vic sCr d%ing The cOa Chü the trên Ung diing thanh toán di dng chi dan thuAn the hin sr phê
duyt cUa VPBank di vâi giao djch cüa Chü the qua IYng d%lng thanh toan di dng và sü diing Thiêt
bj hap 1 và hoàn toàn không phân ánhlliên quan dn các hoat dng sau khi phe duyt giao djch, bao
gm nhung không gici han & cac hoat dng lien quan dn thanh toán bü trcr, xác nhn giá trj, quy di
ngoi t, hoàn tin, hoàn trã hay khiu nai. Vi th giá trj giao djch, loai ngoi t hay các thông tin khác
duac hin thj trên lich scr giao djch cüa crng dung thanh toán di dng lien quan dn vic sir ding The
cüa ChU the qua IiJ'ng diing thanh toán di dQng së có th sai bit v&i giá trj sau khi bü tth, xác thirc Va
ghi có vao tài khoàn The cOa ChU the. Chü the luOn có nghia v' thanh toán giá trj hin thj trên Sao kê
The cüa Chü the phU hap v&i thôa thu.n giüa VPBank va ChU the tai Hap dOng phát hành và sCr diing
The.
7. ChU the dng rAng, khi ChU the thuc hin giao djch The thông qua iifng di.mg thanh toán di dng,
VPBank së g&i thông báo lien quan dn giao djch The do cho Chü the thông qua Thit bj hap l, khOng
phu thuôc vao viec Thit bj hap l do phãi hoc khOng phái là thit bj cO s din thoai ma Chü the da
dang k vâi VPBank. ChO the cam kt không có bt kS' khiu nai, khiu kiên, tranh chap gI ye vic
VPBank gui thông báo lien quan dn giao djch The cüa ChO the t&i Thit bj hap l.
8. Thit bj di dng throc thay di và khOng tuân thu chInh sách phAn mm hoc phAn cüng cüa nhà san
xut, bao gm vic chinh sCra (tht, ngCrng) các phAn cCrng, phAn mm — dOi khi duçrc bitt dn nhu
"Jailbreaking" — thI së khOng duc xem là Thit bj hap l. ChU the thCra nhan rAng vic sCr dicing thi&
bi cO chinh sCra d thuc hién giao dich The thông qua lYng ding thanh toán di dng là hoàn toàn bj cam
va là hành dng vi pham các diu khoãn va diu kin quy djnh tai Diu Kiên Giao Djch Chung nay, Va
là ca s& d VPBank chm dirt quyn truy cp cüa ChU the vâo The cOa minh qua lYng diing thanh toán
di dng.
9. Chu the dng rAng (i) Nha cung cp djch vii là nhà cung cp cong ngh tFng diving thanh toán di dng
de h trg cho vic thirc hin giao dich The thông qua trng dung 1ng ding thanh toán di dng; (ii)
mng thanh toán tuang Crng có ten trén The cüa Chü the (bao gm nhixng khOng giâi han: MasterCard,
VISA và cong ty lien k& Interlink) cüng nhu các nhà thAu phii, dai l, và dan vj lien k& cUa cac t
chCrc do sé cO quyn truy cp vao nh&ng thông tin nht djnh cüa giao djch cüa ChU the vOi cac DVCNT
ducc thrc hin thông qua tJ'ng ding liTng diing thanh toán di dng, luu trCr các thông tin Chü the (bao
gOm nhung khOng gi&i han thông tin v the (khong bao gm cac thông tin phãi dugc bào m.t theo quy
djnh cUa pháp luât), giao djch the ...) d phc vii cho vic Chü the dang k' sCr dung iJng diing thanh
toán di dng, S hóa The, thuc hin giao djch The qua IIJng diing thanh toán di dng. Chü the thCra
nhn rAng vic thu th.p, km tr, scr diing và tit l cac thông tin cá nhân do chInh Chü th cung cAp
trtrc tip cho TIJng ding thanh toán di dng, ho.c các mng thanh toán tuang Crng tren The, hoc các
ben thCr ba tham gia h tr cho TiFng dimg thanh toán di dng se duqc diu chinh b&i chInh sách bäo
mt cüa các ben do, VPBank không tham gia vã khong chju trách nhim v chfnh sách bâo mt cüa các
ben nay.
10.TruCrng hap DVCNT ap ding chuang trinh khuyn mâi cho Chü the nhu giám giá, hoàn tin hay nhttng
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ru dãi khác ('U'u Dãi') khi thirc hin thanh toán qua iiFng diing thanh toãn di dng, tüy thuc vào chInh
sách cüa DVCNT, DVCNT cO th quy djnh các diu khoãn và diu kin áp diing IJu Dài. Viêc áp ding,
dfrng ap dung, thay di các U'u Dãi, diu khoàn và diu kin áp diing U'u Dãi duçic thirc hin theo quy
djnh cüa DVCNT và thOa thun (nu co) gi€ia Chü the và DVCNT. Chü the dng ' rang, mi tranh
chp, khiu nai, khiu kin (nu co) phát sinh lien quan dn vic hi.r&ng, áp diing T5u Däi së do Chü the
và DVCNT chju trách nhim giài quyt, hoàn toàn không lien quan dn VPBank. VPBank së không
chju trách nhim cho bt ki tn that hay mt mat xãy ra do bt kS' tirnng tác nào gifla DVCNT và ChC
the lien quan dn nh&ng IJu dâi do.
11. Thy thuc vào các quy djnh phap !ut hin hành, vào bt k' thai dim nao, VPBank có quyn (i) chm
dOt viêc thrc hin giao djch The thông qua U'ng ding thanh toán di dng cOa ChO the; (ii) Diu chinh
hay tm ngmg các loai giao djch, thi& lip, quy dtnh hoc thay di giá trj giao djch The di.rçic thirc hin
thông qua JiJng diing thanh toán di dQng. Khi cO các thay di nêu trén, VPBank së thông báo cho ChO
the bAng met, mt s trong các phucmg thOc lien h do VPBank trin khai tlrng thii k' bao gm phuang
thOc gui van bàn thông báo tOi dja chi cOa ChO the, gi din thoai, gOi tin nhAn SMS tói s din thoai
cOa ChO the, gOi email tâi ChO the, gi:ri thông báo tái Thit bj hop l cOa ChO the, thông báo trên website
chinh thOc cOa VPBank (website: www.vpbankcom.vn).
12. VPBank CO th thay di hoc b sung ni dung cUa Diu Kin Giao Djch Chung nay và cp nht len
IIJ'ng ding thanh toán di dQng. ChO the duçc coi là chap thun toàn b nhUng ni dung sOa di theo
thông báo cOa VPBank nu ChO the tip tic si.r ding The thông qua IiJ'ng diing thanh toán di dng sau
khi VPBank thông báo. Nu ChO the không dng vOi các nôi dung sOa di, diu chinh cOa VPBank,
ChO the dwic quyn xóa thông tin The trén liFng diing thanh toán di dng, chm dOt thirc hin giao djch
The thông qua JiJng ding thanh toán di dng.
13. VPBank có quyn tm dmg hoc chm dOt vic sir d1ing The trên iirng diing thanh toán di dng cOa
ChO the ma không cAn có thông báo truOc di vi các trixO'ng hcrp sau:
a.

VPBank phát hiên, nhn djnh, dánh giá rAng các giao djch The duçc thirc hin thông qua IIJ'ng
ding thanh toán di dng là các giao djch già mo/gian ln hoc bj nghi ng? là già mo/gian lan,
hoc IiJ'ng ding thanh toán di dQng bj si:r d1ing trái mic dIch hoc bj lqi ding.

b.

Theo yêu cAu cUa Co quan Nhà nuOc có thAm quyn tai Vit Nam hoc theo quy djnh cOa pháp
luât.

c.

Các tnrng hap khác ma VPBank thy là cAn thit d bào dam an toàn cho The và các giao djch
the cOa ChO the.

14. Viéc xOa thông tin The thrqc dang k' và ma hóa trên tfng dicing thanh toán di dng không lam ành
hi.rOng dn hiu lirc cOa The cOa ChO the, ChU the vAn CO th sO dung The theo quy djnh tai Hap dng
phat hành và sO dung The.
Diu 4. Trách Nhim, Cam Kt Cüa Chil The
1. ChU the cO trách nhim cung cp dAy dO the thông tin phi,ic v1 J cho viêc S hóa The, thrc hiên giao
djch The thông qua Ong ding thanh toán di dng và dam bào rAng tAt cà các thông tin cung cAp cho
VPBank là chInh xac, dAy dO và cp nht nhAt.
2. Tuân thu Hap dng phát hành và sO diing The, Diu Kién Giao Djch Chung nay, cac thO tuc dang k,
va các hi.rOng dAn khác cOa VPBank, N}ià cung cAp djch vii và các ben lien quail. Tir trang bj, bão trI,
báo dam an toàn các Thit bj hap l.
3. Chu the cO trách nhim thông bao kjp thii cho VPBank khi có bAt k' sir thay di nào lien quan dn s
diên thoai di dong, viêc ngtrng su dung dich vu voi nha cung cap mang di dong, Thiêt bi hop le bi mat,
thAt lc, The bj mAt hoc dAu hiu sinh trAc h9c hay s djnh danh cá nhân hay mt khAu cho phép sO
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d%rng Thi& bj hop 1 d truy cp va sCr diing The cüa Chü the d thrc hin thanh toán qua IIJ'ng ding
thanh toán di dng bi dánh cap, bj 1 ho.c nghi ng? bj 1. Tr& khi nhn &rçlc thông báo cUa Chü the,
VPBank së tip tiic xü 1 cac giao djch The cüa Chü the dixçc thxc hin thông qua Tfng ding thanh
toán di dông, cung cp các djch vi (bao gm nhung không gii han vic giri Activation code cho Chü
the d xác thirc khi dang k S hóa The (nu Chü the dang k' nhan Activation code thông qua tin nhän
SMS) qua s din thoai di dng ma ChU the dã däng ks'.
4. Chü the cam kt hiu rô r&ng: (i) Bt k' cá nhân nao có th ma khóa Thit bj hçp1 cUa Chü the së có
th thirc hin giao djch bang vic st:r d%rng The cüa ChC the dã dixçic clang k' trên ifng diing thanh toán
di dng; (ii) Tw&ng hQp ChU the sCr diing phuong thi'rc clang nhp vào lfng dimg thanh toãn di dng
trên Thit bj hop 1 bAng du hiu sinh trAc hc thI bt kS' dit 1iu sinh träc h9c nào dixcc urn trCt trén
Thi& bj hop lé cüa ChU the du có th truy cap vào The cüa Chü the trong IiJ'ng dimg thanh toán di
dng d thixc hin giao djch. Theo do, khi The cüa Chü the dã duçc so hOa vào Ung diing thanh toán
di dng cCa mt Thit bj hop 1, ChU the chju trách nhim và dam báo rAng:
a) TIJ'ng diing thanh toán di dng không &rçYc chia sé cho bt k' nguai nào khác và chi &rgc sü diing
bäi chfnh ChU the;
b) ChC the luOn giü s dlnh danh cá nhân hay mat khu cUa ChU the trén Thit bj hop l an toàn nhu
di vái mat khu ngân hang trirc tuyn, mat khu the cüa Chü the, bao gm vic không:
- ChiasevaibtkS'ai;
Ghi chá/liru trCi va mang theo mat khu cüng v6i Thit bj hop 1 hay bt kS' vat diing nào có the
bj dánh cAp cüng vó'i Thi& bj hop 1;
-

Ch9n mat khu hay ma s djnh danh cá nhan d doán, chAng hn nhu ngày sinh hay thông tin
có th doán duoc tr ten cCa Chü the;
Mt cánh giác d lam i mat khu hay s djnh danh cá nhân.

c) ChC the phái gi Thi& bj hop lé duçic an toàn và luôn cAn trpng d bão dam an toàn cho Thit bj
hop l, ngay cã tai nai a cCa ChC the (bao gm vic khóa Thit bj hop 1 khi không sir d%lng hay
khi không trong tAm kim soát và bAng vic cap nhat phAn mm chng vi-rüt cho Thit bj hop l);
d) Xóa clang k The trên TIJ'ng dung thanh toán di dng truóc khi tir bO, chuyn quyn s& hthi hay tiêu
bUy Thit bj hop l.
5. ChU the cam kt hiu rO và dng rAng, nhAm phc vii cho vic ChU the clang k' S6 hóa The vào Thi&
bj di dong, thanh toán The qua Ung diing thanh toán di dng, các thông tin cUa ChU the, thông tin The
cUa ChU the, bao gm nhung không giài hn thông tin v giao djch The cUa ChU the, mt phAn thông
tin so The cUa ChU the ... cO th duc cung cAp cho, kru tr bai các t chüc lien quan có k2 kt Hop
dng, thOa thuan vâi VPBank nhAm miic dIch ph,ic vt cho vic chU the clang k, thanh toán The qua
liTng dirng thanh toãn di cong.
6. ChU the thira nhan rAng VPBank không phãi là mt ben trong bàn diu khoân và diu kin v si.'r dung
lifng dung thanh toán di dQng giüa Nha cung cAp djch vii va ChU the. VPBank không sâ hftu va cUng
không chiu trách nhiém cho 1iJ'ng diing thanh toán di dng và cac Thi& bj di dng. VPBank không
cung cAp bAt k' bão dam nào cho T[fng diing thanh toán di dng và các Thi& bj di dng, không chju
trách nhim duy trI hay thirc hién bAt k' djch vii h trçl nào di vâi Ong diing thanh toán di dng và
VPBank sê khOng chju trách nhiém di vdi bAt k' khiu nai, thiét hi, trách nhim, chi phi, tn thAt
xáy ra lien quan dn ang diing 1fng ding thanh toán di dng, bao gm nhung không giâi han a bAt k
khiu nti nao v trách nhim san phAm cUa ben th ba, khiu nai rAng Tng diing thanh toán di dng
khOng tuân thU các quy djnh phap luat hin hanh, hay khiu nai phát sinh tir quy djnh v báo v quyn
lqi nguai tiêu dUng hay các quy djnh tuong tir, va các khiu nai lien quan dn vi pham v sâ hü'u tn
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tue. Bt kS' yêu cu hay khiu nai nào lien quan dn vic sir diing IIJ'ng diing thanh toán di dng, bao
gm cã các khiu ni lien quan dn quyn s& hfru tn tu du phãi duqc giãi quyt trirc tip vOi Nba
cung cAp dich vii. VPBank không khuyn nghj, cht'rng nhn hay th1rc hin bAt k' tuyên b hoäc bão
dam dixâi bAt kS' hInh thirc nao v sir vn hãnh hoc hot dng cüa Thit bj hçp l cüa ChU the. ChU
the chju trách nhim cho vic 1ira chçn Thit bj hap l và cho tAt ca các vAn d lien quan dn viêc van
hành, hot dng va cac chi phi lien quan tâi Thit bj hçp ! do.
Diêu 5. Min Trir Trách Nhiêm
VPBank duGc min trách nhim di vi tAt ca nhUng thit hai, tn thAt cüa Chü the phát sinh trong qua
trInh sir diing iirng dimg thanh toán di dng trong nhng truO'ng hap di.rOi day:
a. Chü the không tuân theo nhung trách nhimI cam kt t?i Diu Kin Giao Djch Chung nay và các
cam kt khac cüa Chü the vi VPBank dugc quy djnh ti Hqp dng phát hãnh và si:r d1ing The.
b. T chCrc, cá nhân khác sCr ding vãlhoàc bão quán Thit bj hap l cüa Chü the.
c. Thit bi hap l cüa Chü the bj hu hông hoc bj 1i.
d. BAt ci'r vi phm nào cüa ChU the di vâi các quy djnh v sü d%ing IIJ'ng diing thanh toán di dng giva
Nhà cung cAp djch vii và ChC the gay ra ãnh huàng ti vic sü diing IIJ'ng diing thanh toán di dng.
e. Các li phát sinh tir phia Nhà cung cAp djch vii và các ben khác cüng tham gia cung cAp liTng diing
thanh toán di dng.
f. BAt cir s'.r kin bAt khâ kháng nào bao gm nhixng không gii hn bâi thiên tai, dInh công, hoäc các
yêu cu hay chi thj cCa Chinh phü va các ca quan nba nithc, ngi.ri có thAm quyn khác.
g. IIJ'ng dung thanh toán di dng bj li, chm tr, gián doan, hay chAm dirt vI bAt k' l2 do gI.
h. Chü the không thông báo kjp thai cho VPBank khi Thit bj hap l bj mAt cp/1?i diing và/hoc nghi
ng Thit bj hap lê bj lcii ding, l thông tin bão mat.
i. Vic Chü the d mAt, mAt cAp, l tài khoán dAng nhp trng diing thanh toán di dng, mt khAu,
Activation code vWhoc các yu th djnh danh khác ma VPBank hoc Nhà cung cAp djch vi cung
cAp dn dn ngui khác scr ding các thông tin nay d scr d1ng U'ng dtng thanh toán di dng hoc
tip can nhng thông tin ma IIJ'ng ding thanh toán di dQng cung 1mg.
2. Tnong bAt k' truông hap não, VPBank së không chu trách nhim cho bAt k' thit hi tnirc tip, gián
tip, mang tinh tnirng pht, ngu nhien, dàc bit, phái sinh, bao gm nhung không giâi han thiêt hai
v 1çi nhun, danh tiAng, vic sIr ding, dü 1iu hay các thit hi vô hInh khác, phát sinh tin vic sIr ding,
hoc không th sIr dung, hoc sr không sn sang cüa tJ'ng diving thanh toán di dng, bao gm cã vic
ChIt the không th thrc hin giao djch The thông qua iirng diing thanh toán di dtng. VPBank không
chju bAt k' tnách nhim nào di vth bAt k5': (i) 1i, sir nhAm lan, hay ni dung không chuAn xác; (ii)
thia hi v slrc khôe hay v tài san duói bAt k' hInh thIrc nào phát sinh tin vic ChIt the truy cp hoc
sir dicing IiJ'ng ding thanh toán di dQng, bao gm vic ChIt the thrc hin giao djch The thông qua U'ng
dung thanh toán di dng; (iii) bAt kS' stir gián don hay ngung kt ni tin hoc dn liJng diing thanh toán
di dng; (iv) bAt k5' phAn mm gay hai, ma dc (virus, trojan, horses) hoc các loi tuang tir du9c
truyn dn TJng ding thanh toán di dng hoc qua TiJng diing thanh toán di dng b&i bAt k5' ben thin ba
nào; (v) bAt k5' lii, su thiu sOt trong bAt k5' ni dung, và nhthig mAt mat, tn thAt gay ra do vic sir
diing bAt k5' ni dung não duqc dang tãi, gin thu din tin, truyn tái hay bAt k5' phuang thinc nào khác
giItp hin thj nOi dung qua 1iJ'ng diing thanh toán di dng.
Theu 6. Phi
1. Thy thuQc vào chinh sách và quyAt djnh cIta VPBank trong tirng thini k5", VPBank cO th thu hoc không
thu các khoãn phi lien quan dn vic thrc hin giao djch The thông qua IIJ'ng dung thanh toán di dng.
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Khi có các thay di v chInh sách phi, VPBank së thông báo cho Chü the bAng mt, mt s trong cac
phiso'ng thcrc lien he do VPBank trin khai tirng thai kS' bao gôm nhixng không gii han phuang th'rc
gth van bàn thông báo tâi da chi cüa Chü the, gi din thoai, gui tin nhn SMS t&i so din thoai cUa
ChU the, gtri email tói Chü the, giri thông báo ti Thi& bj hap lé cña Chü the, thông báo trén website
chInh thirc cüa VPBank (website: www.vpbank.com.vn). ChU the dugc coi là chip thun toàn b nhüng
ni dung süa di theo thông báo cüa VPBank nu Chü the tip tiic sCr diing The thông qua U'ng d%lng
thanh toán di dng sau khi VPBank thông báo. Nu ChC the khong dng 2 vo'i cac ni dung sCra di,
diu chinh cüa VPBank, Chü the ducrc quyn xOa thông tin The trên Tng diing thanh toán di dtng, chm
dt thirc hin giao djch The thông qua liTng diing thanh toán di dtng. E tránh hiu nhAm, VPBank và
ChU the thng nht rAng, các loai phi lien quan dn vic str diing mng di dQng, 3G, 4G, Wifi ... do nhà
cung cAp dich vu vin thông thu hoc cac khoãn phi khác lien quan dn vic tãi, sir ding Ung diing
thanh toán di dng do Nhà cung cAp djch vii vWhotc ben thu ba lien kt vâi Nhà cung cAp djch vii
vàIhoc dixçic Nhà cung cAp djch vii Cy quyn thu thirc hin theo quy djnh cCa các dan vi do và không
lien quan dn VPBank.
2. VPBank khOng chiu trách nhiém vâi nhUng chi phi phát sinh (nu co) trong vic tãi, sü ding lfng diing
thanh toán di dong do Nhà cung cAp djch vii quy djnh, hoc lien quan dAn djch vii do ben thtr ba cung
cAp (bao gm cà nhà mng din thoai) dA h trçl vic sir d%ing iirng diing thanh toán di dng.
Diu 7. Tuyên B Va Bão Dam
ChU the tuyên bA và bào dam vâi VPBank rAng: (i) The ma Chü the S hóa vào ThiAt bj di dng, them
vào trén U'ng diing thanh toán di dng là The cüa ChU the, do VPBank phát hành cho ChC thé (ii) ChU
the và tAt cã các giao djch duc thijc hin bâi Chü the së tuân thu tAt cá các quy djnh cüa phálu \hin
hành ap di,ing cho ChC the, bao gm cà các quy djnh phap 1ut v thuA; (iii) Chü the së khong
The cCa Chü the qua liFng ding thanh toán di dng cho bAt k' miic dIch gian ln nào, hoc hë
cách thüc nào có s'x can thip vao he thAng vn hành cüa U'ng diing thanh toán di dng; và'') v
ü
ch
diing The cüa Chü the lien quan dAn IIJ'ng dirng thanh toán di dQng së tuân theo Diu KiQ t
Chung nay và Hap dng phát hãnh và sCr diing The.
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