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I1IEU KI1N GIAO DCH CHUNG
yE CUNG CAP vA SI DVNG D!CH VU PHI TfN DIJNG A DIJNG DOI VOI
KHACH HANG cA NHAN TiJ VPBANK
(Ap ding k tfr ngày .

Diu kién giao dich chung nay bao gm cac diu khoãn n djnh do VPBank cong b trong trng thô'i kS'
d áp dyng cho tt cá các Khách hang cá nhân däng k' str diving các san phm, djch vii phi tin dyng áp
dyng cüa VPBank, bao gm các cu phn nhu sau:
1.

Phn A — Các Diu Khoãn Va Diu Kiin Chung: Ap ding di vó.i Khách hang cá nhân scr d%lng
bAt k5' san phArn, djch vy phi tin diing nao di.rc quy djnh trong DiAu kin giao dlch chung nay.

2.

PhAn B — Ban Diu Kin Giao Dlch Chung V M& Va Sfr Ding Tài Khoän Thanh Toán/Tài
Khoãn Thanh Toán Chung: Ap dyng di vó'i Khách hang cá nhân mO và scr dyng tài khoãn thanh
toán/Tài khoãn thanh toán chung tai VPBank.

3.

PhAn C — Bàn Diu Kin Giao Djch Chung V Phát Hành Va Sü Diing The Ghi Nq: Ap dyng
dAi vói Khách hang cá nhân mO và sCr dyng the ghi nç tai VPBank.

4.

PhAn D — Bàn Diu Kiin Giao Djch Chung V Cung CAp Va Sü Ding Dch Vt Ngân Hang
Din Tü, Sfr Ding Phirong Thfrc Xác Thijc VPBank Smart OTP: Ap dung di vói khách hang
cá nhân sU dicing djch vy ngân hang din tCr, sCr ding phuong thüc xác thrc VPBank Smart OTP
tai VPBank.

5.

Phân E — Bàn Diu Kin Giao Dlch Chung V Lien Kêt Vi Diên Tir: Ap dyng di vi Khách
hang cá nhân lien kAt vi din tcr voi tài khoãn thanh toán hoc the ghi nçY/!iên k& tti VPBank.

6.

PhAn F — Bàn Diu Kin Giao Djch Chung V Cung CAp và Sfr Dtng Djch Vi Tin Gri Tit
Kim Ti Quay Giao Djch Cüa VPBank: Ap dyng di vói Khách hang cá nhân g&i tin giri fiAt
kim tai QuAy giao djch cOa VPBank.

7.

PhAn G — Bàn Diu Kin Giao Djch Chung vA Cung CAp và Sfr Ding Dlch Vii Tin Giri Co
K' Hn Ti QuAy Giao Dch Cüa VPBank: Ap dyng dAi vó'i Khách hang cá nhân gcri tin giri
có kS' han tai QuAy giao djch ccia VPBank.

8.

PhAn H — Bàn Diu Kiin Giao Djch Chung VA Cung CAp và Sfr Dung Dlch Viii TiAn Gfri CO
K' Hn BAng Phu'o'ng Tin Din Tfr: Ap d%ing dAi vdi Khách hang cá nhân gcri tiAn güi có k'
han bAng phixong tin din t0 tai VPBank.

9.

PhAn I — Bàn DiAu Kin Giao Dch Chung VA Cung CAp và SO' Dung Dlch V Mua Bàn Ngoi
T Giao Ngay: Ap dyng dAi vOi Khách hang cá nhân thirc hin giao djch mua ban ngoi t giao
ngay vol VPBank.

10. PhAn J — Bàn fliAu Kiin Giao Dlch Chung vA Cung CAp và Sir Dicing Dlch Vi ChuyAn TiAn
QuAc TA Va Mua Bàn Ngoi T: Ap dyng dAi vói Khách hang cá nhân sir dyng djch vii chuyAn
tiAn quAc tA vã!ho.c mua ban ngoi t trong qua trinh scr dyng djch vy chuyAn tiAn quAc tA.
11. PhAn K — Bàn DiAu Kin Giao Dch Chung vA Cung CAp và Sir Dung Dlch Vi Khách Hang
U'u Tiên: Ap dyng cho (các) Khách hang cá nhân du'Qc djnh danh ia Khách hang uu tiên cOa
VPBank.

12.

Phn L — Bàn Diu Kin Giao D1ch Chung V Cung Cp và Sfr Ding Dch Vi.i S Hóa Va Str
Diing The Ghi Nq Do VPBank Phát Hành Qua U'ng Diing Thanh Toán Di Dng: Ap dung

di vii Khách hang cá nhân thanh toán the ghi nç qua U'ng diing thanh toán di dng.
13.

Phân M — Bàn Diêu Kiin Giao D1ch Chung V Bang Ky Va Sü' Ding Dlch Vi Face ID: Ap

ding cho khách hang cá nhân däng k va scr ding Djch vii Face ID tii VPBank.
Sau dày. (i) Các d/ch vi dicrc d cp tir Phdn B dên Phdn M nêu trén dtcçrc gi chung là "Djch v,
phi tin ding" và (ii) Phcn B, Phn C, Phn D, Phn E, Phn F, Phcn G, Phn H, Phn I, Phdn J,
Phn K, Phn L, Phn Mdzrçrc gç1 riêng là "Phn Dku Khoãn Va Diu Kin Riêng".
NGAN HANG TMCP VIET NAM THINH V1fNG
TONG GIAM BOC
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PHAN A — CAC DIEU KHOAN VA DIEU KJN CHUNG
(Thuóc Diéu kiên giao dich chung ye cung cap và th dyng các Dfch vy phi tin dyng áp dyng doE vOl
Khách hang cá nhân tgi VPBank)
Diéu 1. Giãi ThIch Tu' Ngu', Nguyen TAc Ap Dtng Diêu Kin Giao Dch Chung
Giãi ThIch Tu' Ngu':
a. "VPBankfNH/Ngân hang": Là Ngan hang TMCP Vit Nam Thjnh Vt.rcmg. VPBank duçc hiu
bao gôm bat ks': Hôi so chInh, Chi nhánh, Phông giao djch và các kênh ban hang khác ciia cüa
Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vu'ng.
b. "Khách hang/Ku": Là Khách hang cá nhân sü ding Djch vi phi tin dung cüa VPBank &rçic
ghi nhn tai Van bàn, chtng tir cung cAp va sü dicing Djch vii phi tin diing.
c. "Djch VI Ngân Hang Din Tir/D1ch Vu NHDT": Là tAt ca các djch vii hin ti hay trong
tuong lai du'çrc VPBank cung cAp thông qua H Thng Ngan Hang Din Tir, qua do Khách
Hang có th thLrc hin cac Giao Djch, sU ding các san phAm, djch vii ngân hang ma không cAn
phãi tryc tip tOi try sO Ngan Hang. Djch Vy NHET bao gm nhung không giO han các Djch
vu ngân hang trên internet nhu VPBank NEO ...; Djch vii ngân hang qua din thoai nhix Phone
Banking; Djch vy SMS Banking và các Djch Vy NHDT khác do VPBank trin khai tirng thOi
kS'
d. "Giao Dch Ngân Hang Din Tü/Giao D1ch NIIDT": Là các giao djch thxcc KH thirc hin dê
str dyng các Djch Vy NHDT ma NH cung cAp. Các Giao Djch NHDT s dugc thrc hin trén
H Thng NHDT trên co sO phà hp vó'i thOa thun giUa NH và KH trong Diu Kin Giao Djch
Chung nay.
e. "He Thng Ngân Hang Din Tfr/II Th6ng NHDTJH Thng": Là mt t.p hçip có cAu trOc
cac trang thi& bj phAn c(rng, phAn mm, cci sâ dt !iu, h thng mng truyn thông và an ninh
bão mt ma Ngân Hang scr diing dA san xuAt, truyn nhân, thu thp, xir iS', luu tr và trao di
thông tin phyc vy cho ViC quàn 1 va cung cAp Djch Vi NHDT tOi KH; KH thông qua the thit
bi din tir có scr dyng các loai mang ha tAng nhu mang d 1iu không day (ADSL, GPRS, 3G,
Wifi...), mang vin thông di dng (GSM)... có th kt n6i, tung tác vài H Thng NHDT cüa
VPBank d thuc hiên Giao Dich NI-IDT.
f. "Thôa Thun Dch Vi Ngân Hang Din Tfr"/"ThOa Thun DV NHDT": Là thOa thutn gifra
VPBank và Khách Hang v vic cung irng và sir dyng Djch Vy Ngân Hang Din Tü cOa
VPBank. Thóa Thuan DV NHDT du9c tao 1p bao gm (i) bàn giAy: GiAy dang kS' kiêm h9p
dcng sCr dung djch vy ngân hang din tCr ho.c bAt k5' thóa thun, dt !iu däng kS' nào nào khác
duac kS' kt/xác 1p giia VPBank và Khách Hang lien quan dn vic cung cAp và sü dyng Djch
Vu Ngan Hang Din Th cOa VPBank; (ii) Các diu kin giao djch chung v cung cAp và str
dung djch vy phi tin dyng áp dung di vói khách hang cá nhân tai VPBank nay và các Van bàn
sCra di, b sung, thay th duct VPBank niêm y& cong khai theo quy djnh cOa pháp !ut.
g. "Diu kin giao d1ch chung: Là Diéu kin giao djch chung v cung cAp và scr diing các djch
vu phi tin dyng áp dyng di vOi khách hang cá nhân tai VPBank áp ding k tir ngàyj.t(.
Diu kiên giao djch chung duçc VPBank thông báo cong khai theo quy djnh cüa pháp 1ut.
h. "Dlch vi phi tin diing": Là cac djch vy ngán hang do VPBank cung cAp cho Khách hang cá
nhân duçrc quy djnh tai Diu Kién Giao Djch Chung nay, bao gm nhrng không giái han djch
vu tài khoàn, the ghi n, Ngan hang din tu lien k& VI din tir vi tài khoãn thanh toán/Thê
ghi nç/liên k&; tin gcri tit kiin, tin gtri cO k5i han, giao djch mua bàn ngoai t giao ngay, giao
dich chuyn tin qu6e t kiêni mua bàn ngoai t; djch vy Khách hang uu tiên; thanh toán the
qua h thng Samsung Pay; dang kS' Face ID.

i. "Van bàn, chu'ng tfr cung cp và sir ding D!ch vi phi tin diing": Là bt kS' van bàn, chüng
tir nào ducc giao k& gicra VPBank va Khách hang (bao girn ca chz'rng th' du'cic giao két theo
phu'crng tht'cc din tü') ghi nhn v vic cung cp và sCr diing mt hoc mt s Djch vv phi tin
dvng C1rT th& duçc hiu bao gm cà các phi 111c dInh kern cüa các van bàn, chrng t11 nay. Thông
tin v Van bàn, chirng ti1 cung cp và sCr diing Djch vi phi tin dyng áp dyng di vói t11ng Djch
vy phi tin dyng du,çc d cp tai trng Phn Diu Khoàn và Diu Kin Riêng cüa Dich vy phi tin
di,ingdó.
j.

"Ngtrô'i cir trñ, Ngtrô'i không cir trü": Du'cic hiu theo quy dlnh ti Pháp lnh ngoai hi s
28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và các van bàn sira dôi, b sung, thay th Pháp lnh
nay trng thi ks'.

k. "Ngày lam vic": Là các ngày VPllank mo tha lam vic, bao gm các ngày tir thir hai dn thir
sau va thCr bay (nCra ngày hoc cà ngày, thy thuc theo trng Chi nhánh/PhOng Giao djch cüa
VPBank). Ngày lam vic không bao gm các ngày nghi, ngày 1 theo quy djnh cüa pháp lut và
cüa VPBank.
1.

"Gi?r lam vic": là thOi gian lam vic trong cac ngày lam vic (không bao gm thOi gian giao
djch ngoài gRi) theo quy djnh cOa VPBank. Giô lam vic cOa rni Ngày lam vic thirc hin theo
ti.'rng Chi nhánh/Phông Giao djch cOa VPBank.

m. "FATCA" (Foreign Account Tax Compliance Act): Là Dto 1ut v tuân thCi thu dôi vol các
chü tài khoàn a nuac ngoài cüa Hoa KS'.
Các thut ngcr vit boa khác không du'çc giài thIch trong Phn A nay s thrcic hiu và giái thich theo
cac ni dung tuong trng trong các Phn Diu Khoàn và Diu Kin Riêng tuang ng vol t&ng Djch
vy phi tin dyng; Van bàn, chrng tir cung cp và sCr dyng Djch vy phi tin dyng, quy djnh ciia NH và
cOa pháp luat có lien quan.
2.

Nguyen Tc Ap Diing Diêu kin giao djch chung:
a. Vai mi Djch vy phi tin dyng cy th& Khách hang dang kS' sO dyng theo Van bàn, chtrng tir cung
cp và sir dyng Djch vii phi tin dyng.
b. Bang vic kS', xác nhn vào Van bàn, chirng ti.r cung cp và sir dyng Djch vy phi tin dyng, Khách
hang và VPBank chp nhn và cam kit:
i. Khách hang së tuân thO dOng các diu khoàn, diu kién nêu t?i PhAn A - Các Diu Khoãn
Diêu Kin Chung và trng Phàn Diêu Khoãn và Diêu Kin Riêng tuong 1rng vol tlrng Dich
vu phi tin dung ma Khách hang dàng kS' sir dyngti VPBank theo Van bàn, chng tr cung
cap và sir dyng Djch vy phi tin dyng. Khi do, Phân A - Các Diêu Khoãn iêu Kin Chung
và t1rng Phân Dieu Khoàn và Diêu Kin Rieng tuong Ong vó'i trng Djch vy phi tin dyng nay
së là phy lye gãn lien, không tách rôi cOa Van bàn, chOng tir cung cp và sir dung Djch vu
phi tin dyng.
ii. Khach hang xác nhn dã nhân, doc, duoc tu van, giài thich day dO, hiêu rö, chap nhn và
cam két tuân thu các diêu khoàn trong Diêu kin giao djch chung nay.
iii. Truông hçp Khách hang dang kS' và dirc VPBankchp thuân cung cp san phm, djch vy
khác (cho vay, phát hành The tin dyng,...) qua h thông ngân hang din tcr, Khách hang dông
S' và earn kêt chju sr rang buc va tuân thO day dO các diêu khoán và diêu kin quy djnh tai
các chirng tr din tir bao gOm nhuiig khOng gió'i hn don dang kS', hp dông, thOa thun, diu
kin và diêu khoàn/diêu kin giao djch chung hay bat k5' chirng tr, thông dip dcr lieu nào
khác duc kS' kêt bang phuong thOc din tcr.
iv. Khách hang dã duc VPBank cung cp dày dO thông tin lien quan dn vic giao, nhn Hgp
dông ma & sà dyng tài khoàn thanh toán, phát hành và si:r dyngthê ghi no, dich vy Ngân
hang din t&. Khách hang dông S' së den Chi nhánh cOa VPBank dê nhn HQp dông nay hoac
nhan H9p dông nay qua email (trong trwóng hçip rn& tài khoán theo phico'ng thi'cc diên ti'r) và
8

tuân thu dÀy dü cac quy djnh, yeu cÀu cüa VPBank lien quan dn vic nhn Hçp dng nay
(ni dung nay áp dyng dôi vó'i các Khách hang cá nhán ma và sà' dyng tài khoán thanh toán,
the ghi nçi và d/ch vy Ngán hang din t& tqi VPBank.
v. Trong tru&ig hgp Khách hang là can b nhân viên thr vic/chInh thác cüa VPBank, Khách
hang dong rang, khi Khách hang thçrc hin châm dfrt hp dng th vic, hgp dng lao dng
tai VPBank:
Nu Khách hang khong dn dong tài khoàn thanh toán dirge m theo D nghj cüa Khách
hang (sau dày gi chung là "Tài khoán hro'ng",), Khách hang dng d VPBank chuyn
Tài khoan 1u0ng thành tài khoán thanh toán dành cho khách hang thông thi.rông va dng
' rang tài khoãn thanh toán nay se khong dirge tip tic áp dung theo cáe chInh sáeh cüa
VPBank dành cho Tài khoãn lu'ong ma së áp ding theo ehinh sách cüa VPBank dành cho
tài khoãn thanh toán thông thixOng;
Khách hang dng cho VPBank dirge tam khóa, trich các tài khoãn thanh toán cüa Khách
hang mo tai VPBank d thu hi toàn bO các khoãn n , gc, lãi, phi và eác nghTa vi tài
chInh khác ma Khách hang phái thirc hin vi VPBank khi chAm düt hçp dng thir vic,
hgp dng lao dng tai VPBank.
c. Triring hap bAt kS' nôi dung nào trong Diéu kin giao djch chung nay khác vâi ni dung trong
Van bàn, chirng ti'r cung cAp và sir dung Djch vii phi tin diing thi ni dung trong Van bàn, chcrng
tir cung cAp và scr diving Djch vv phi tin diing dirge iru tiên áp diing.
Diêu 2.

Nguyen TAc Din Giãi

Các quy tc sau dày du'gc áp ding trir khi ngü cành yêu eÀu khác di:
I. Các tiêu d ehi nhÀm miic dIch thun tin và không ãnh hu&ng dn vic giãi thIeh Di&u Kin Giao
Djch Chung nay.
2.

Cáe tr s It bao ham cà nghia s nhiu va ngugc lai.

3.

Dn chiu dn mt diu hay khoãn là dn chiu dn mt diu hay khoàn cüa Diu Kin Giao Djch
Chung nay.

4.

Dn chiu dn môt tài lieu (k eà dAn chiu dn Diu Kin Giao Djch Chung nay) là dAn chiêu den
hgp dng hay tài lieu do bao gm Ca các bàn scra di, b sung, chü thich hay thay th ngoi trr trong
pham vi bj han ch, bj loai trir theo Diu Kin Giao Djch Chung nay.

5.

DAn ehiu dn môt ben trong Diu Kién Giao Djch Chung nay hoc tài lieu khác bao gôm eà eáe
ben k nhim, ben thay th dirge phép và ben nhn chuyn nhirgng dirge phép cüa ben do.

6.

DAn ehiu dn lut hoc quy djnh cüa phàp lut bao gm eâ các quy djnh sira di, b sung, thay th
eàc quy djnh do tlrng thO'i ks'.

7.

Không quy djnh nào trong Diu Kin Giao Djch Chung nay dirge giài thich theo each bAt lgi cho
rnt ben chi vi I' do ben do dua ra Diu Kin Giao Djeh Chung nay hay mt phAn eüa Diu Kin
Giao Djch Chung nay.

Diêu 3. Ap Dung Diu Kiin Giao Dch Chung Va Ap Dung Pháp Lut
1. Khi Khách Hang sir dvng các Djeh vi1 phi tin diing, Khàeh Hang phài tuân thu eàe diu khoàn và
diu kin cüa Diu Kin Giao Djeh Chung nay và eàc diÀu khoàn và diÀu kin khàe dirge dAn ehiu
lien quan toi tirng Djeh Vi, san phAm hoe trng Giao Djeh ma KH tham gia (nu eO).
2.

Nu eáe diu kiên Va diu khoân eUa Diu Kin Giao Djeh Chung nay eó ni dung khong thông
nhAt voi eàc diu kien va diu khoãn eüa tirng san phAm, Djeh vii phi tin diving hoe Giao Djch ma
Kháeh Hang tham gia thI diÀu khoàn và diu kin cüa san phAm, Djch vii phi tin ding và Giao Djeh
tuong i.rng ma KH tham gia se duge áp diing d diu ehinh ni dung khOng thông nhAt do.
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3. Diu Kin Giao Dlch Chung nay ducc 1p bng Ting Vit. Ti tiling thO kS', NH có th xãy dti'ng
them Diu Kin Giao Dch Chung nay bang ting nuóc ngoài. Trong trung hçp co mâu thun nôi
dung gita bàn ting Vit và ting niirc ngoài thI van bàn ting Vit uu tiên ap dyng.
4. Quy djnh cüa pháp lust Vit Nam hin hành có tInh áp dyng cao nhAt di vói Djch vy phi tin dyng
thrcic NH cung cp theo quy djnh ti Diu Kin Giao Djch Chung nay. Các ben cam kEt tuân thi
pháp lut hin hành cüa Vit Nam. Trong trlxông h9p mt hay nhiu diu kin Va diêu khoãn cüa
Diu Kin Giao Djch Chung nay trái vó.i quy dnh cüa pháp 1ut thI uu tiên áp dyng quy djnh pháp
lust. Trong trwing hgp Diu Kin Giao Djch Chung nay không quy djnh hotc không quy djnh rô
v các vn d cO lien quan tói Djch vy phi tin dyng thI uu tiên dn chiu và ap dyng các quy djnh
cüa pháp lust hin hành.
Diêu 4. Trao t1i thông tin, cung cp thông tin và Các diu khoãn sra di bô sung
KH dng ,2 dang k2 nhn thông tin, san phm, djch vy, chuong trInh, uu dãi... tilt NH vàlhoäc các
di tác cüa NH. NH së thông báo cho KH cac v.n d lien quan tói Djch Vu, các silra di, b sung,
các diu chinh v chInh sách cia NH di vó, i Djch Vy cüng nhu các san phm, djch vu. chuong
trinh, iru dãi... cüa NH và/ho.c các di tác cüa NH bAng mt trong các phuong thüc lien h do NH
trin khai tilrng thai kS' bao gm nhung không giói hn phuong th(rc gui van bàn thông báo tói dia
chi cilia KH, gçii din thoai, gin tin nhAn SMS tói s din thoi cilia KH, gin email tói KH, niém yt
t?.i try sO các Dan vi kinh doanh cOa NH, thông báo trên (cac) website chInh thilrc cilia NH (website
chung: www.vpbank.com.vn hoc website: www.diamond.vpbank.com.vn hoc website cilia tilrng
loai Djch VU).
2.

Các Ben thng nht dng 2 rang dja chi, s din thoai và email cilia KH nhu neu ti Khoàn I neu
trên là Dja chi, so din thoi và email ma KH dang k tai VAn bàn, chilrng tin cung cp và sü dyng
Djch vy phi tin diring vàIhoc dirpc ghi nhn trên h thng cilia VPBank vàJhoc Khách hang dA
dAng k vói VPBank (trrr&ng hçip Khách hang Lien ke't VI din tz'r vô'i Tài khoán thanh bàn thông
qua st'r dyng thông tin Tài khoán thanh toán, so' diên thoqi càa Khách hang là so' din thoqi Khách
hang dàng k35 cho dich vy ngán hang din ti'r tqi VPBank; tru'àng hop Khách hang Lien ket VI din
là vói The ghi nçi hoc Lien ko't VI din tfr v&i Tài khoán thanh bàn thông qua sà dyng thông tin
The ghi ncx, so' dién thoai càa Khách hang là so' din thoqi Khách hang dãng kj chung cho sOn
phdm, dich vu ngôn hang tqi VPBank.
KH dtrc coi là dA nhn duc thông báo cilia NH khi NH dA thông báo bang các phuong thilrc néu
tren tài dja chi, s din thoi, email cilia KH. Truinng hpp KH cO sirr thay di dja chi, s diên thoai,
email lien h thI phãi thông báo cho NH bang vAn bàn; nu không thông báo thl NH có quyn thông
báo theo dja chi, s din thoi và email cii va mc nhiën coi nhu KH da nhn duçic thông báo khi
NH thông báo tài dja chi, s din thoai và email nay hoc VPBank da thirrc hiên vic niêm yt tai
tru sO kinh doanh, phtrong tin thông tin dai chiling hoc tren trang thông tin din tilt chInh thinc cilia
VPBank; dng thini, ni dung các thông báo nay có giá trj rang buc KH. Khi gin thông bAo cho
KH hoc dã thông bao/niem yt ti try sO dja dim kinh doanh hoc tren website cilia NH, NH
không có nghia vy phài xác minh vic KH dã nhn duç'c các thông báo thic NH gin cho KH.

3.

KH dng rAng, NH có quyn sina di, b sung ni dung cilia Diu Kin Giao Djch Chung nay trên
ca so báo dam vic silna di, b sung phii hçnp voi các quy djnh có lien quan cilia pháp lut. NH sê
thông báo cho KH v vic silna di, b sung Diu Kin Giao Djch Chung nay va các thông tin v
san phAm, chuong trInh lien quan dn Djch Vy (nu co) bAng nhung khOng giói hn bO mt trong
các hInh thilrc sau: bAng van bàn, qua email, SMS, niem yt t?i try sO các Don vi kinh doanh cilia
NH hoc tren các phuong tin thông tin di chung hoc trên (các) website chInh thóc cilia NH
(website chung: www.vpbank.com.vn hoc website cilia tinng loi Djch Vy). Di vói các ni dung
VPBank thông báo cho Khách hang bAng vAn bàn, van bàn có th di.ngc VPBank 1p và gin bAng
bàn giAy hoc bAng các thông dip dir lieu qua tin nhAn SMS, email... cho Khách hang theo DiAu
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nay. KH &mc coi là chip thun toàn b nhQng ni dung sCra di theo thông báo cüa NT-I nu KH
tiêp tyc sCr dyng Djch V%i, tip tyc duy trI vic Lien kt VI din tir vói Tài khoãn thanh toán/duy trI
Khoãn tiên gcri, tiêp tyc thyc hin giao djch The thông qua IJ'ng dung Samsung Pay sau khi NH
thông báo sau thOi dim NH thông báo.
Truông hçrp Chü the cO nhu cu nh.n Hqp Dng phát hành và scr dyng the, Chü the có th dn bAt
kS' Chi nhánh nào cüa VPBank d dtrçc cung cAp.
4.

Cho myc dIch tuân thu quy djnh pháp luat; myc dIch xây dirng, hoàn thin, phát trin các san phAm,
djch V%1 và thirc hiên các hoat dng kinh doanh, hot dng hQp pháp khác cüa NH (cling nhu hot
dng thu hi các khoãn ma KH có nghTa vy thanh toán nhung KH không thanh toán ho.c thanh
toãn không day dü cho NH); vàJhoc mic dIch tyo diu kin d KH có th tip cn và si:r dyng da
dng các san phAm, djch vi do NT-I hoc các ben lien quan, các thi tác khác cung cAp, KH dng
rang NH cO quyn sIr dyng các thông tin cá nhân cüa KH, thông tin tlr các van bàn, tài Iiu do KH
cung cap và thông tin các giao djch cüa KH t?i NH d cung cAp cho: (i) các ca quan cO thAm quyên
yêu cAu cung cAp thông tin theo quy djnh cua pháp lut; (ii) các dan vi có chi'rc näng cung cAp djch
vu thông tin tin dyng, dánh giá tin nhim, kim toán; (iii) các cong ty con, cong ty lien k&, Cong
ty thành viên cüa NH; (iv) các cá nhân, di tác kinh doanh, di tác lien quan có h9p tác vri NH d
phát trin, cung cAp hoc lien quan tOi vic phát trin, cung cAp các san phAm, djch vii cüa NH;
lien quan dn cac hoat dng cüa NH; (v) các dai nba thAu hay các nhà cung cAp hang hóa, djch
vy có k k& hçp dng, thOa thun vol NH lien quan tói các hoat dng cOa NT-I vàIhoc (vi) các ben
lien quan khác ma NH thAy là cAn thit d dáp 1mg, bão v quyn va lqi ich hçip pháp cOa KH
vãlhoäc cüa NH vãIhoc (vii) ngu'O'i than cOa KH (duqc hiu bao gm nhu'ng khong giái hn vçr,
chng, con, b, me, anh, chi, em, ban be, ...) xuAt trinh cho VPBank GiAy chIrng tlr cüa KH trong
truOng hçp KH mAt.

5.

Nhm dam bão duçic cung cAp thông tin kjp thai trong qua trInh sIr dyng Djch vy, san phAm/djch
vii cOa VPBank, KH dng nhtn thông tin, thông báo (bao gm cà thông tin quàng cáo, khuyn
mai) v các san phAm, djch vu, uu dãi, chuong trInh, hoat dng,... cüa VPBank thông qua tin nhn,
thu din tlr, cuc goi din thoti và các phuong tin khác duçc VPBank trin khai tlmng thai kS'. Nu
tIm chi nh.n các thông tin nêu trên, KH se gi dn hotline 1900545415 hotc theo các phuong thlrc
khác duoc VPBank thông báo tlmng thOi kS' trên website chinh thlrc cüa VPBank. VPBank së thông
báo cho KH các vAn d lien quan tó'i Djch vy cQng nhu các san phAm, djch vv, chuang trInh, uu
dâi,... cua VPBank vàlhoäc các dii tác cUa VPBank, bao gm cà các sü'a di, b sung, các diu
chinh vA chInh sách cUa VPBank di vói Djch vy nay bAng met, mt s trong các phuong thIrc lien
he do VPBank trin khai tlmng thOi k5' vói s lucng và thOi gian không hn ché, bao gm phuong
thIrc gIn van bàn thông báo tói dja chi cüa KH, gi din thoi, gIn tin nhAn SMS tói s din thoi
cOa KH, gIn email tói KH, niêm y& ti dia dim kinh doanh hoc thông báo trên website chInh
thlrc cüa VPBank (website: www.vpbank.com.vn) và các phuong thlnc khác theo quy djnh cüa
pháp lust. Di vOi các ni dung VPBank thông báo cho KH bAng van bàn theo quy djnh cüa HQp
Dng, các van bàn lien quan hoic quy djnh cOa pháp lut, các ben dng rAng, van bàn có th
ducic VPBank 1p va gIn bAng bàn giAy hoc bAng các thông dip dIr lieu qua tin nhAn SMS,
email,... cho KH theo quy djnh tti Diu nay.

6.

M9i thông báo, yeu cAu cOa KH phãi duçmc glni ti NH theo mt trong các phuong thIrc sau day:
BAng van bàn, qua s din thoi (+844) 39 288 880 / 1900 545 415/st din thoai khác do VPBank
thông báo tlnng thOi kS' hoc dim giao djch gAn nhAt clia NH. Thy tlnng giao djch ma KH yeu cAu,
sau khi nhan duac thông báo cOa KH qua các phuong thlnc tren, NH có th yêu cAu KH hoàn thin
các thu tyc lien quan tren co sO ph hçnp vói quy dnh clia pháp lut.

7.

NH có th tym ngIrng ho.c chAm dIrt tAt cà ho.c bAt k' Djch Vy nào cüa KH ma khong cAn thông
báo cho KH. KH có th yeu cAu NH chAm dIrt vic sIr dyng Djch Vy vào bAt kS' lOc nào bAng van
bàn d nghi chAm dIrt Djch Vy cho NH. Vic chAm dIrt së có hiu hnc khi NH chAp thutn. Các
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nghia vu cüa KH vói NH và cUa NH vó'i KH phát sinh tru'ó'c ngày NH chm dth cung cp Djch Vi
cho KH vn tip tiic có hiu Iirc cho dn khi KH và NH hoàn tt các nghia vii tiso'ng Crng.
8.

Khi có bAt kS' thay di nào v thông tin KH, bao gtm nhung không giói han các thông tin lien quan
dn KH nhis: S GTXMTT, dja chi h khAu thu'ông trá, s din thoai,... cüa KH hoac các thông
tin v chü si hcu huông lçi TGTK (trong truà'ng h9p Chã so htru TGTK khong phai là KH) thI
KH có trách nhim dn VPBank d dang k cp nht süa di/bêi sung thông tin ngay khi CO si,r thay
di.

Diu 5. Thông Tin Khách Hang, Thu Thp Va Sfr Ding Thông Tin Khách Hang
KH phài cung cAp dy dO, chInh xác thông tin cá nhân, giAy t tOy than và các thông tin khác cAn
thiAt ma NH yêu cu mt cách hqp l2 d NT-I có th cung cAp các Djch Vii và thuc thi các Giao Dich
NHDT theo yêu cAu cOa KH và tuân thO các quy djnh cOa Pháp lut cO lien quan. Nu KH không
cung cAp thông tin ma NH yêu cAu thI NH có th së khong cung cAp Djch Vii vàJhoc thirc thi Giao
Djch cho KH. Bang vic xác nhn vào Van bàn, ch0ng tr cung cAp và sir ding Dlch vy phi tin dyng,
KH bão dam ring thông tin ma KH cung cAp cho NH lien quan tói Djch Vy là chInh xác, dAy dO,
dOng sir that và cp nht (bao grn cá thông tin ve Ma s thué') và diing j5 d VPBank xác thwc các
thông tin nêu trên tic bdt Ic)) ngucn thông tin nào ma VPBank có diccrc. Chic Ic)) càa KU tqi Van bàn,
chimg tic cung c4v và sic dyng Djch vy phi tin dung dng th&i là chic k máu ma KJ-Isê sic dyng trên các
chi'cng tIc giao dich ducrc thcc hin tQi VPBank. Neu KU clang Ic)) m& them tài khoán thanh toán qua
website cüa VPBank, Ku dng)) rcng chick)) cüa KU tQi Van bàn, chi'cng tic cling cd'p và sic dyng Dfch
vy phi tin dung së dng thri là chic Ic)) mciu ma Ku sff sic dyng trén các chz'mg tic giao dich dô'i viii tài
khoán do.
2.

Thu thp thông tin Khách hang: NH và các thành viên khác thuc NH có quyn thu thp thông tin
KH (bao gm thông tin có lien quan v KH, giao djch cOa KH, vic KH sCr dyng các san phAm, dlch
vy cOa NH và quan h gitra KH và NH ...). Thông tin KH có th duçrc thu thp thông qua các dCr
lieu KH cung cAp, thông qua các yêu cAu cOa NH vói KH (hoc nguOi dai din cOa KH) hoc có thA
dircic thu thp bOi NIH ttr các nguin cung cAp thông tin (bao gm cà thông tin di.rçc ph bin rng
räi), dimc khOi tao hoäc tng h9p cOng vó, i các thông tin khác ma NH có duc.

3.

MiriC dich, pham vi st ding thông tin Khách hang: Khách Hang Cong nhn và dng ,) rang NH và
các thành viên khác thuc NT-I có th str dyng, lu'u trtr, chia sé và chuyn giao (dO 0 trong hoc ngoài
Vit Nam) vàJhoc trao di các chi tiAt v thông tin cOa KH, thông tin v Tài Khoán, Giao Dich cOa
KH trong các truOng hçp sau:
a) Cung cAp cho các co quan, t chirc cung cAp djch vy dánh giá tin nhim, thông tin tin dyng,
kim toán hoat dng hçp pháp tai Vit Nam hoc cung cAp cho các co quan cO thAm quyn theo
quy djnh cOa pháp lust;
b) D phac vy các yeu cAu trong hoat dng ni b cCia NH hoc các don vj thành vien cOa NH (bao
gm vic phyc vy cho các myc dich quán l2 tin dyng và rCii ro, quy hoch và phát triAn h thng,
hoc san phAm, bào him, kim toán và diu hanh);
c) NH phai ti& l thông tin theo quy djnh cUa pháp lut, các diu isóc, cam kAt quc tA ma NH phái
tuân thU;
d) Chia sé cho bAt k5' thành vien nào thuôc VPBank; BAt k5' nba thAu, dai 1, ben cung cAp dlch vu,
hoc các ben lien kt cOa VPBank (bao gm Ca cá nhân viên, giám dc và vien chrc COa hç);
e) Cung cAp cho bAt kS' nguOi nào hành dng nhân danh KH (ben nhn thanh toán, ben thy huOng,
ngithi duct chi djnh lien quan tói Tài Khoán, các ngân hang trung gian, ngân hang xác nhân va
ngân hang dai 1' ...);
f) Cung cAp cho các ben lien quan trong các truOng hp có lien quan dn bAt kS' giao djch chuyn
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giao, djnh doat, sap nhp hoc mua ban nào d& vOi hot dng cUa VPBank;
g) NH có trách nhim vi cong dng phãi ti& 10 thông tin;
h) NH phãi ti& 10 thông tin vi mic dIch kinh doanh h9p pháp ct:ia NH hoc d thrc thi hoc bão
v các quyén hgp pháp cüa NH Va các thành viên cUa NH và trong nhü'ng tru&ng h9'p ma NH
cho là can thit, bao gm nhung không gii hn vic trao di thông tin vOi bt kS' thành viên
nào thuôcNH, các nhà cung cap djch vu cho NH... vi các mvc dIch lien quan tOi Djch Vi
vãlhoäc dê phát triên, nâng cao và tang cuông vic cung cap các Djch V cüa Ngân Hang tói
các Khách Hang nói chung;
i) Vic tit 10 thông tin du'çc thirc hin có chip thun cüa KH; hoc
j)
4.

Vic tit 10 thông tin du9c KH chp thun khi KH sCr diing các san phAm, djch viii khác cüa Ni-i.

Ngoi trir các truô'ng hçrp NH du'qc phdp cung cp, ti& 10 thông tin KH theo thôa thun vói Khách
hang, quy djnh cUa pháp lut và Diu Kin Giao Djch Chung nay, NH cam kát không ban, tit lo,
rô ri thông tin KH dng thô'i së quán trj, bào mt thông tin Khách hang theo dung quy djnh cüa
pháp luat. Không phi thuOc vào quy djnh ti Khoán nay, KH dng ' ring NH không phai chju trách
nhim trong tru'O'ng hqp thông tin KH bj bàn, tit lô, rO ri do sir kin bt khâ khang virgt qua khá
nãng kim soát cia NH.

Diêu 6. Luât diu chinh
Diu Kin Giao Djch Chung nay duçc diu chinh bài 1ut pháp hin hành cüa nurc Cong hôa Xã
h0i Chi nghTa Vit Nam.
2.

Nu bt k' diu khoán hay diu kin nào hay bAt kS' phAn nào hoc khoán miic nào cüa Diu Kin
Giao Djch Chung nay bj tuyên b là không có hiu 1irc hay không th ctrOng ch thi hành bó'i co
quan nba nixc có thAm quyn, thI nhüng diu khoãn hay diu kin do së không lam vô hiu các
diu khoãn và diu kin, các phAn hoc cac khoãn miic khác cüa Diu Kin Giao Djch Chung nay.

3.

NhUng n0i dung nào chua du'çrc quy djnh trong Diu Kin Giao Djch Chung nay së thirc hin theo
các quy djnh san phAm, Djch vii phi tin diing cCia NH du'gc Cong b cong khai và các quy djnh cUa
pháp 1ut có lien quan.

4.

Các tranh chAp phát sinh tir hoc lien quan dn Hp dng nay së dLxc Các Ben ban bc th 1' trên
tinh thAn hp tác, bInh ding và ton tr9ng lAn nhau. TruOng hp Các Ben không tir thOa thun drr9c
hotc không mun thOa thun voi nhau, mOt trong Các Ben có quyn khôi kin ra TOa an nhân dan
có thAm quyn d giãi quy& theo quy djnh cüa pháp 1ut cüa nuâc COng hôa Xã hOi Chü nghia Vit
Nam. Càc Ben thng nhAt rang:
— Dia clii ctia Cac Ben nhr nêu tai VAn bàn, chcrng tir cung cAp và scr diing Djch vii phi tin dung
là dia chi du9c str dyng d TOa an xác djnh thAm quyn giãi quy& tranh chAp theo quy djnh cüa
phap lut. TruOng h9p KH thay di dia chi ma không thông báo cho NH bang vAn bàn, thI duqc
hiu là KH c tinh giAu dja chi, trn tránh nghia vy và NI-I có quyn yeu cAu Tôa an thy 1 giãi
quyt vy an theo thU tyc chung. KH chAp nhn vic Tôa An xét xir vng mt KH, k cá truó'ng
hop không lAy du'gc 16'i khai cUa KH.
— NH có toàn quyn ly'a chn và yeu cAu Tôa an no'i có try sO' chinh cUa Ngân hang TMCP Vit
Nam Thjnh Vu''ng là Toà An có thAm quyn giài quy& tranh chAp, k cà khi không tim kiem
duçrc dja chi cüa KH vi bAt ccr l' do gi.

Diéu 7.

Ngôn ngfr

Diu Kiên Giao Dich Chung nay duoc lap bAng Tiêng ViOt. Trong trithng hp các VAn bàn, chfrng tir
cung cAp và scr dyng Djch vy phi tin dyng hay man hInh cung cAp Djch vy phi tin dyng (nu có) duçrc
lap hay th hin bAng nhiAu thtr ting thI bàn ting Vit là bàn có giá trj pháp l2 áp dyng, bàn djch duO

các !oi ting khác chi có giá trj tham khão.
Diêu 8. Tuân Thu FATCA
Khách hang xác nhn ring Khách hang dã thrc VPBank thông báo v bàn Dieu khoán và Diêu kin ye
tuân thu FATCA danh cho Khách hang cá nhân trén website ciia VPBank (www.vpbank.com.vn) ("Diêu
khoãn và Diu kiên FATCA"). Khách hang dã nhãn, doc, dugc tu v.n, giái thIch dày du hiu rô, dng
và cam kêt tuân thii dy dU các ni dung trong ban Diu khoãn và Diu kin FATCA nay. Dông thô'i,
Khách hang dng rng VPBank có quyn thay di các ni dung cüa bàn iu khoán và Diu kin
FATCA trong tirng thô'i kS' ma khong cn báo tru'óc hoc nhtn ducic sir dong ' cüa Khách hang.
Diu 9. Tuân thu quy dnh ye phông, ch6ng rira tin, ch6ng tài trçr khüng b, chng tài trq ph
bin vu khI hüy diet hang 1ot, tuân thu cm vn, tru'ng pht va tuân thu FATCA
1. Cung cp thông tin:
KH có trách nhim cung cp dy dü, rö rang, chInh xác các thông tin nhn bit khách hang va hoc
thông tin nhn bitt khách hang tang cuèng, cung cp các thông tin b sung lien quan dn giao djch
duoc thirc hin qua NH theo yéu cu cüa NH trong tlrng thai kS'. TruOng hpp không thông báo/thông
báo không dy dCi/không kjp thñ, nu có phát sinh rUi ro, tn tht thI KH phãi hoàn toàn chju moi
trách nhim v nhfrng sai sot, thit h?i, chi phi phát sinh hay hanh vi igi diring, 1ira dào khi si:r ding
dch vii cO lien quan.
2. Nghia v và cam kt cüa Khách hang:
- Nhn thCrc dy dü và cam kát chiu rCii ro trong truO'ng hcip các giao djch thanh toán, chuyên tin,
sir diing djch v1i cüa KH bj bt k5' t chirc hoc co quan có thm quyn tai bt kS' quc gia nào
tjch thu, niêm phong hoc tam dirng thirc hin giao djch do lien quan dn các yu t cm
vnItthng phat, ti phm, khüng b, tài tro khUng b& rCra tin, di ti.rçTng bj áp diing lnh tOa an,
ca quan tai nuc ngoai hoc các l do khác.
KH không diiçc sCi diing tài khoán thanh toán/thê/Iiên kt vl din ti.r hoac si diing các san phm,
djch vy khác do VPBank cung cp d thirc hin cho các giao djch nhm myc dIch rira tin, tài
trçY khung b, hra dáo, gian !n hotc các hanh vi vi phm pháp lut khác. Chju trách nhim truóc
VPBank va pháp lut v các giao djch/có lien quan dn các giao djch/hanh vi rcra tin, tài tro'
khüng b& tài trçY ph bin vu khI huy diet, tuân thu cm vn/trirng phat và các giao djch vi pham
pháp Iut khác.
KH dng r&ng NH có quyn châm dth, tr chi, tam ng&ng vic cung cAp các san phAm, djch
vy cho Khách Hang trong các tru'O'ng hop: (i) KH vi phm các quy djnh các diu khoàn, diu
kin, quy djnh cUa NH và/hoäc cüa pháp 1ut v vic sü' dyng các san phAm, djch vy do VPBank
cung cAp; (ii) Theo quyt djnh, yêu cAu cua pháp lut hoac co quan có thAm quyn; (iv) Khách
hang có ten trong các danh sách Phong Chng rCra tin, chng tài trg khung hA, chAng phA bin
vu khI hUy dia hang lot, cAm vn/trirng phat..., duc áp dyng tai NH hoc NH có can ctr nghi
ng v hoat dng rU'a tin hoc tài tr khung bA cüa KH.
- KH có nghia vy va cam k& thrc hin dung các quyn và nghia vy phü hp vói tAt câ các luat
hoc quy djnh hin hành v chAng rira tin, chAng tài trg cho khung bA và chInh sách cAm vn
cüa bAt kS' quAc gia nao vàThoc tA chirc nào áp dt dAi vó'i (bao gdn2 nhtrng khong giái hgn):
hang hóa, ngisôi huong vã!hoc các ngân hang, các quAc gia có lien quan. Nu giao djch vi pham
các quy djnh nay, chüng tôi chAp thun chju mi rui ro phát sinh.
- Cam kt tAt cá các khoàn tin duct s dyng trong các giao djch, scr dyng san phAm, djch vu do
NH cung cAp &rc hInh thành ti1 các nguAn hp'p pháp và không vi phm bAt k các quy djnh nao
cüa pháp luât, bao gAm cà các quy djnh cua pháp lut v phông, chAng rCra tin, chAng tài trg
khüng bA.
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3. Quyn cüa VPBank:
Co quyn tm dirng, ti.'r chi, chm düt cung cp san phm, djch vi/thirc hin các 1nh thanh
toán... cia KH trong trung hç'p: (i) KH khong dáp áng các diu kin duçc cung cp san phm,
djch vii theo quy djnh cüa VPBank; (ii) KH thuc các danh sách cm vnItrrng pht hoc khi
VPBank thy có rüi ro cao v c.m vn/trrng phat nu tip tVc duy trI tài khoàn/cung cp djch vii
cho KH; (iii) KH khong thrc hin dy dU các yéu cu v thU tic thanh toán; 1nh thanh toán
khong hçip 1, khong khóp dUng vâi cac yu th d dang k hoc không phU hcrp vâi các thOa
thun giila NH và KH; (iv) Khi có yêu cu bang van ban cUa Ca quan nhà nuâc có thm quyn
hoc có bang chtirng v vic giao dich thanh toán nh&m rCra tin, tài trg khUng b theo quy djnh
cUa pháp 1ut v phOng chng rra tin; (v) giao djch cO yu t lien quan dn các 1nh cm vn
trrng pht; thanh toán cho cac giao djch lien quan dn cac Ca nhân, t chrc nm trong danh sách
den, danh sách cánh báo, danh sách phOng, chng rcra tin, chng tài trg khUng b do các Co
quan cO thAm quyn ban hành và/hoc khuyn nghj áp dung vàJhoc The du,çc sCr diing d thanh
toán cho các giao djch bi có yu t lien quan dn các lnh cm vn trtrng pht.
Co quyn tam khóa, phong tóa TKTF trong cac trl.rng hcip: (i) KH vi phm quy djnh lien quan
dn chInh sách duy trI, quán l Tài khoãn cCia NH; (ii) Khi phát hin CO sai lch hoc CO du hiu
bAt thixông giva thông tin nhn bitt KH vó'i cac yu t sinh trc h9c cUa KH trong qua trInh mO
và scr diing TKTT ap diing di voi TKTT mO bang phixo'ng tin din t1r; (iii) Giao djch ghi CO
vào Tài khoàn thanh toán thông qua giao djch rUt tin khOi VI din t1r khi có yêu cu bang van
bàn cUa Co quan cO thAm quyn hoc có co s tin r&ng khoãn tin nay lien quan dn hot dng
rCra tin, tài trci khUng b, cAm vn tthng phat theo quy djnh cUa pháp lu.t v phông chng tha
tin, thông l quc t và quy djnh cUa VPBank.
Du9c quyn tm gitr, phong tOa Khoãn tin gcri cUa Khách hang khi có Co sâ tin rang Khoãn tin
giri cUa Khách hang có lien quan dn hot dng rtra tin, tài tr9' khung b và cam vn trt1ng pht
theo quy djnh cUa pháp lut v phông chng rCra tin, thông 1 quc t và quy djnh cUa VPBank.
Diu 10. Sr Kin Bat Khá Kháng Va ThOa Thun Cüa Các Ben Lien Quan Khi Xãy Ra Si1 Kin
BAt Khã Kháng
I. Sir kin bAt khà khang là sr kin xày ra mt each khách quan ma mi Ben hoc các Ben trong Diêu
kiin giao djch chung nay không th luOng truOc du9C và không th khac phiic duqc dA thijc hin các
nghia vy cUa minh theo Diu kin giao djch chung nay, mc dU dä áp dyng mci bin pháp cAn thi&
và khã näng cho phép.
2. Các Ben nhAt tn thOa thun mt trong các truOng hp sau duçrc coi là sir kin bAt khâ khang:
a. Chin tranh hoc do thien tai, djch bnh hoc do thay di chinh sách pháp lut cUa Nhà nuàc;
b. Quyt dinh, yêu cAu cUa co quan nhà nuóc có thAm quyAn, t chirc the quc t& các t chUc quc
t có lien quan dn cac hott dng phOng, chng rUa tin, chng tài trq khUng b, cAm vn/trrng
phat, phông chng gian l.n, ...;
e. Sy' c throng truyn, diên, mng, thit bj, vi rUt, các li k' thut, sir gián doan trong vic cung
cAp djch vy tir các nba cung cAp, ben thr ba cung cAp djch vy cho VPBank.....xày ra bAt ng,
nArn ngoài khá nang kirn soát cUa VPBank.
d. Các sir kin xày ra mt cách khách quan không th lu?ing truOc ducrc và khong th khac ph%ic
duçic m.c dCi VPBank d áp dyng mi bin pháp cAn thiAt và kha näng cho phép;
e. Các truOng hp khác theo quy djnh cUa pháp lut.
3. Khi xày ra sI kiin bAt khã khang, VPBank trong phm vi kha näng cO th së thirc hin thông báo
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cho Khách hang duc bit, áp dung ti da các bin pháp d hn ch& khc phiic sr c, bâo dam viêc
cung cp Djch vit phi tin ding cho Khách hang mt each lien tiic. Khong phii thuc vao quy djnh tai
Khoãn nay, vic mt trong các Bën/các Ben bj tác dng bOi sir kin bt khâ khang dn den khong
thirc hin dupe nghia vii cia rnInh theo Diu kin giao djch chung nay së không bj coi là vi pham
nghia vu theo Diu kin giao djch chung nay và cong không phài là co sO, d Ben eOn li yêu Câu bi
thung, phat vi phm và các quyn khác theo quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay.
Diéu 11. Hiéu Lu'c Va Diéu Khoãn Thi Hành
1. Diu Kin Giao Djch Chung nay có hiu lrc k tr ngày áp ding nhu nêu ti phn du Diu Kin
Giao Djch Chung nay và thay th Diéu kiçn giao d,ich chung ve cung cd'p vô so dyng dich vy phi tin
dyng áp dyng di vOl khOch hông cá nhdn tqi VPBank (Ap dyng k ttr ngày 07/11/2022).
2.

Nhtng vn d chua du'gc d ep dn trong PhAn A - Cáe diu khoãn va diu kin ehung së du'c
thirc hiên theo tt1ng Phn v Các diu khoãn và diu kin riêng tuong üng vo'i loi hInh Dlch vy phi
tin ding Khách hang scr dyng, theo quy djnh v trng loi hInh Djch vy phi tin dyng cUa VPBank,
các cam k&, thóa thun khác gifra Khách hang vói VPBank (nu co) và theo quy dnh eüa pháp lut
có lien quan. TnrO'ng hpp cO si,r khác bit ni dung gia Phn A nay và PhAn v Các diu khoãn và
diu kin riêng thi quy djnh tai CáC Phin v CáC diu khoán va diu kin riêng CO giá trj u'u tiên áp
dyng.

3.

TruO'ng hp'p Co di&u khoán nao do eOa Diu kiin giao djeh chung nay bj vo hiu theo phán quyt
cCia CG quan cO thm quyn thI các diu khoàn COn !i vn gi nguyen hiu hrrc vó'i CáC Ben. VPBank
së xem xét d stra di, b sung lai diu khoán do cho phii hp'p vó'i quy dnh cOa pháp lut.

4.

Tnthng hpp mt trong Các Ben vi phm nghia vy quy djnh ti van bàn, thoã thun du'p k kt bO'i
Khách hang vàIhoc VPBank lien quan dn Djch vy phi tin dyng, và Diu Kin Giao DCh Chung
nay gay thit hi cho ben kia thi phái chu trách nhim bi thirO'ng tt Ca CC thit hi try'c tiép
vàJho.c giãn tip phát sinh cho ben bj thit hi.

5.

Ngoi trir truO'ng hpp có thOa thun khác gina VPBank và Khàch hang, Diêu kin giao djch chung
nay áp dyng cho tht ca các Khách hang cá nhân scr dyng D!ch vy phi tin dyng t?i VPBank k tü'
ngày Diu kin giao djeh chung nay dtxp'c áp dyng (thrçic hié'u bao gain CO cOc KhOch hang cO nhOn
cia thrçrc VPBank cung cd'p D/ch vyphi tin dyng trzr&c thOl dim có hiu lrc ctha Diu kin giao dich
chung nay theo phircrng thic giao ket VOn ban, chi'cng tic cung cO'p và sic dyng D/ch vy phi tin dyng
và ch4p thudn dku kin giao dich chung tu'crng &ng vOl ticng Dch vy phi tin dyng cii th).
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PHAN B - BAN DIEU KIN GIAO DJCH CHUNG YE M VA sU' DVNG TAI
IGloAN THANH TOAN/TAI KHOAN THANH TOAN CHUNG
(Thu ç5c Dku kin giao dich chung v cung cd'p và si'c dyng các Djch vy phi tin dyng áp dyng di vói
Khách hang cá nhdn tgi VPBank)
Diêu 1. Giãi thIch tü' ngfr
1. "Dich vi": Là dich vu v mo và scr dung tài khoãn thanh toán cüa VPBank cung c.p cho Khách
hang.
2. "D ngh cüa Khách hang": Trong Phn B nay du,çic hiu là Van bàn, chüng ti.'r cung cp và scr
th lien quan dn djch vi mO và scr diing tài khoãn thanh toán. TuS'
diing Djch vv phi tin diing
trueing hçp, D nghj cüa Khách hang có th là Giy d nghj kiêm Hpp ding mO và sr dung Tài
khoàn thanh toán ma các Khách hang dâ d nghj, xác 1p các thOa thuan vi VPBank thông qua các
phuong tin din tt1 hoc bt kS' phuang thirc nào khác lien quan tâi vic Khách hang dang k/d
nghj VPBank mO và cung rng các djch vi v tài khoán thanh toán và dà duçic VPBank phê duyt.
3. "Hqp Ding": Là thOa thun v mO và scr diing tài khoân thanh toán duçic xác 1p gitta Khách hang
và NH. Hcp Dng duic tao 1p bO'i (i) D nghj cüa Khách hang dã duc ch.p thun b&i VPBank;
(ii) PhAn A - Các Diu Khoãn Diu Kin Chung và PhAn B - Bàn Diu Kin Giao Djch Chung V
Mi Va Sü Diing Tài Khoán Thanh Toán/Tài Khoãn Thanh Toán Chung và (iii) Diu khoãn và Diu
kiên v tuân thu dao lut FATCA dành cho Khách hang cá nhân trén website cüa VPBank. Hcip
Dng cO hiu lçrc k tiir ngày k,2 nhu ghi nhn tai D nghj cOa Khách hang cho dn khi VPBank và
Khách hang dã thijc hin xong toàn b quyn và nghia vii theo Hcip Dông.
4. "Tai khoãn/Tài khoãn thanh toán/TKTT": Là tài khoàn thanh toán dugc Ngan hang ma cho
17

Khách hang trén co s Hp Dng.
Các thut ngU vit boa khác khong ducic giái thIch trong Phn B nay së dUVC hiu và giái thIch theo các
ni dung trong Phn A - Các diu khoãn và diu kin chung càa Diu kin giao djch chung nay; Van
ban, chüng tr cung Cap và str diing Djch vy phi tin dyng; Diu khoán và Diu kin v tuân thii do Iut
FATCA dành cho Khách hang cá nhân trên website cia VPBank.
Diu 2.

Quyén và nghia v cüa Khách hang

1. Quyên cüa Khách hang

2.

a.

SCr dyng TKTT trong pham vi sCr dyng djch vy duQc NH cung 1rng t1rng thôi kS' phü hçrp voi
quy djnh pháp !utt.

b.

SCr dyng s tin trên Tài khoán cUa mInh d thirc hin các !nh thanh toán hçp pháp, hçcp !e.

c.

Lira Ch9n sir ding các pht.rong tin thanh toán, djch yin và tin ich thanh toán do NH cung cp
phii hçp vói yêu cu, khã nãng và quy djnh cüa pháp 1ut.

d.

Uy quyên cho nguOi khác sü diing tai khoán thanh toán theo quy djnh ciia NH.

e.

Scr diing tài khoán thanh toán dê np, riit tin mt và yêu cu NH thinrc hin các 1nh thanh toán
phát sinh hçip pháp, hcip ! trong phrn vi s du' Co vâ han mCrc thAu chi (nu duo phép).

f.

Yêu CU NH cung c.p thông tin v các giao djch thanh toán và s du trên tài khoán thanh toán
cua mInh.

g.

Yêu CU NH dóng, tam khóa hoc thay di cách thirc scr diing tâi khoãn thanh toán khi cn thit
trên ca s tuân thu quy djnh cüa pháp !ut và quy djnh lien quan.

h.

GCri thông báo cho NH v vic phát sinh tranh chap v tai khoãn thanh toán chung giü'a cac chü
tài khoân thanh toán chung (nu co).

i.

Tham gia CáC chi.rong trmnh uu dãi dành cho KH mO tài khoán thanh toán theo quy djnh cUa
NH.

J.

Hu'àng lãi suât cho s tin trên Tài khoãn thanh toán theo mirc Iãi suit do NH quy djnh tiy theo
dc dim cUa Tài khoán, s dii Tài khoán và phü hçp vOi co ch quãn 1 Iãi suit cOa Ngân hang
Nba ni.róc trong tirng thôi k5".

k.

Các quyn khác theo Diu Kin Giao Djch Chung nay và theo quy djnh cCia pháp luât.

Nghia vi cüa Khách hang
a.

Theo döi sé du trên tài khoán thanh toán cOa mInh; dôi chiu vol các thông báo ghi Np thông
báo ghi Có, hoc thông báo s du tai khoân do NH gri dn nu KH dang k sCr dung các dich
vi thông báo s du tài khoán vOl NH.

b.

Kjp thii thông báo cho NH khi phát hin thy cO sai sot, nhm 1n trên tai khoãn cua mInh hoäc
nghi ng tài khoân cüa mInh bj Igi dyng. Các thông báo, khiu nai, yêu c.0 tra soát lien quan
dn Tai khoãn và giao djch Tài khoán phai dugc Khách hang thyc hin trong thO'i han nhu' quy
djnh tai Diu 8 Phn B — Ban Diu Kin Giao Djch Chung ye MO Va Sir Dyng Tâi Khoán
Thanh ToanlTai Khoãn Thanh Toán Chung. Sau thOi hn nay ma Khách hang không thông báo
cho NH, Khách hang tlnr chju mgi trách nhim, thit h@i phát sinh và dcng chap nhn mgi hu
quacothxayra.

c.

Hoan tra hoc phi hgp vO,i NH hoan trã các khoan tin do sai sot, nhm 1n dã ghi CO vao tài
khoán thanh toán cOa mInh.

d.

Cung cp dy dü, rO rang, chinh xác các thông tin lien quan v mo vã sCr dyng tài khoân thanh
toán cüng nhu các thông tin khác theo yeu cAu cüa NH trong trng thai k5'. Thông báo kp thOl
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Va gCri cho NH cac giy to' lien quan khi có nhU'ng thay di v thông tin dã dàng k khi yêu cu
sCr dyng djch vy hoc trong qua trInh si.r ding dlch vii. Tru'&ng h9'p không thông báo, nêu có
phát sinh rüi ro, tn that thI KH phài hoàn toàn chju mi trách nhim v nhung sai sot hay hành
vi 19'i dyng, kra dão khi sir dyng djch vy do li cüa mInh ho.c do khong cung cp dung, day dü,
chInh xac, kjp thO'i su thay di thông tin; cam k& chju mçi rüi ro bao gm Ca thit hai ye tài
chinh, chi phi phát sinh do thông tin cung cp sai hoc không thng nhAt.
e. Dang k chit k mu sU' dyng trên các chirng tir giao djch du'çc thirc hin ti Tru s NI-I (Try
so' NH duoc hiu là các Chi nhánh, Phông Giao djch va cac dja dim giao djch tl.rang ducing
khác theo quy djnh cOa Ni-I).
£

Thanh toán cho NH các loai phi lien quan dn ma và scr dyng tài khoán, quãn l' tài khoán, phát
hành the ghi nçi, sCr dyng djch vy Ngan hang din tCr theo quy djnh cUa NH ti tirng thO'i diem
phü hçp vâi quy djnh pháp 1ut. Biu phi së du'çc NT-I cong b cOng khai trên website chinh
thtrc vWhoc ti các dim giao djch cOa NH.

g.

Darn bão có dCi tin trên tài khoãn d thirc hin các 1nh thanh toán dã lip. TruO'ng h9p có thóa
thun thu chi vol NH thI phái thrc hin các nghTa vy lien quan khi chi trà vu'çt qua so du Co
trên tài khoàn.

h.

Duy tn s du ti thiu trên tài khoãn thanh toãn theo quy djnh cüa NI-I.

i.

Chju trách nhirn v nhing sai sot hay hành vi Igi dyng, lira dão khi scr dyng djch vy thanh toán
qua tài khoãn do 1i cüa mmnh.

j.

Tuân thu các huóng dn cua NH v viêc 1p các lnh thanh toán và sir dyng phiro'ng tin thanh
toán, thirc hién giao djch thanh toán qua tài khoán; sCr dyng, luân chuyn, luu trU chi,rng tir giao
djch; darn bão các bin pháp an toàn trong thanh toán do NH quy djnh.

k.

Không duoc cho thuê, cho muoi tài khoãn, hoc sCr dyng tài khoãn cUa mInh d thc hin các
giao djch thanh toán di vo'i nhfng khoàn tin d cO bang chirng v ngun gc bt h9p pháp.

I.

TruOng h9p TKTT du'gc mo là TKTT chung, bang vic k ten trên Giy d nghj mO tài khoãn:
Các ChO TKTT chung phài chju trách nhirn lien dó'i di vó các chi phi và nghia vy phát
sinh tii' vic sCr dyng TKTT chung.
— Các ChO TKTT chung dng ' r&ng:
+ Ngan hang du'gc quyn yêu cu mt trong các ChO TKYT chung vàIhoc các Chü
TKTT chung thirc hin toàn b nghia vy phát sinh tir vic sir dyng TK]IT chung theo
dung quy djnh cOa Ngan hang.
+ Các quyn lcii khác cUa TKTT chung phát sinh tir vic sir dyng TKTT chung du'gc ap
dyng theo các quy djnh cOa NH nhu du'çrc cong b cong khai trên website chinh thi.rc
vàJhoc ti các Dim giao djch cOa NH ti t&ng thO'i dim.

m. Tuân thu cac diu khoân và diu kin tai Diu Kin Giao Djch Chung nay và các quy djnh khác
cUa pháp lut lien quan dn vic mO và sir dyng Tài khoán thanh toán.
n.

Các nghia vy khác theo Diu Kin Giao Djch Chung nay và theo các quy djnh cüa pháp lut.

Diu 3. Quyên Va nghia vi cüa Ngân hang
Quyên cüa Ngân hang
a.

Du'gc min trách trong cac truO'ng hgp bt khã khang nhu tnu'O'ng h9p h thng xCr l, h thng
truyn tin bj Ii hoc vi bt cr l do nào ma ngoài khã nàng kim soát cOa NH gay nên khin
cho Tài khoãn cüa KH khOng thirc hin du'çrc giao djch, bj igi dyng do bj mt, bj dánh cp hoc
các tnu'O'ng hgp khác do li cCia KH.

b.

Du'crc min trách di vai: (i) vic sCr dyng dung hoc sai myc dich cOa Tài khoàn cUa KH; (ii)
19

Moi gian !n và hoc già mao gay ra cho NH do hành vi vi phm hoc !i cüa KH; (iii) Bt k5'
phuong hai nao t6i uy tin, hInh ánh va danh ting cüa chü tài khoàn có lien quan dn vic NH
yêu cu chü tài khoán chm dtrt/ ng&ng sü dung tài khoán do hành vi vi pham hoc 1i cüa KH.
c.

Khong chju trách nhim v vic giao hang, cht lu'QTlg hang hóa, djch vii dugc thanh toán qua
tài khoàn (nu co).

d. Co quyn tam di'rng, tir chi thirc hin các lnh thanh toán cia KH trong truông hçp: Tài khoãn
thanh toán dang bi tam khóa, bj phong tOa toàn b hoc tài khoán thanh toán dang bj dóng, tài
khoãn thanh toán bj tam khóa hoc phong tôa mt phn ma phn không bj tam khóa, phong tôa
không có dü s du.
e.

Truang hQp NH phát hin KH vi pham các quy djnh hin hành hoc Diu Kin Giao Dch
Chung nay, có du hiu vi pham pháp lust, NH có quyn khong thçrc hin các yêu cu sr diing
djch vu thanh toán côa KH, gir li tang vat và thông báo ngay vol cAp cO thArn quyn xem xét,
xi:r l.

f.

Co quyn sir d1ing các thông tin vA KH và các khoàn tin diing cOa Khách hang, bao gm Ca cac
thông tin ti.r các van bàn, cac tài lieu do KH cung cAp; các hop dng, van bàn k gia KH va
NH d cung cAp cho các co quan Co thAm quyên yêu câu cung cAp thông tin theo quy djnh cüa
pháp lut.

g. Cung cAp cho CáC ben có thAm quyn thông tin v djch viii Tài khoán giao djch phiic yin cho
viec tra soát, khiAu nai the giao djch Tài khoàn theo quy djnh cOa pháp lut.
h. Co quyn tam khóa, dóng tài khoàn thanh toán trong các truông hcp: (i) KH có yêu cAu và dâ
thinrc hin dAy dü cac nghia vi1 lien quan dn tài khoãn thanh toán; (ii) KH bj chét, mAt tIch hoäc
mAt nang luc hành vi dan slnr; (iii) NH nghi ngO cO slnr nhAm In, sai sot trong vic thinrc hin các
giao djch lien quan dn Tai khoàn; (iv) khi có tranh chAp lien quan dEn Tài khoàn; (v) KH vi
pham quy dinh lien quan dEn chInh sách duy trI, quãn l Tài khoán cüa NH; (vi) KH vi phm
các quy djnh yE mo va sU ding tài khoán thanh toán tai DiEu Kiên Giao Djch Chung nay; (vii)
DE báo dam nghia vinl thanh toán, các khoán n, các nghia vii tài chinh khác cia KH vol NH;
(viii) Khi NH Châm dül vic cung cAp dch yin! cho KH theo quy djnh cüa NH trong tiing thOi
ks'; (ix) Khi KH thinrc hin !nh chuyEn khoãn tiEn dEn Tài khoán Cãnh báo/có gian ln/nghi ngO
gian lân/có hra dão/nghi ngO lira dáo theo quy djnh cOa NH hoC cUa các tE chirc tin diing khác
trong t1rng thôi ks'; (x) Khi Tài khoãn bj ghi nhn thuc Danh sách Tài khoán cánh báo/có gian
ln/nghi ngO gian 1n/cO lira dào/nghi ngO 1ira dão theo quy djnh cüa Ngân hang tirng thôi k'
và (xi) the truOng hop khác theo quy djnh cüa pháp lut va dugc cong b cong khai trên website
chInh thcrc vãlhoäc t?i các diEm giao djch cüa NH. Di vói trirOng hçp Tài khoán di.rçrc tam
khóa theo yêu Câu Cüa KH, vic ngirng tam khOa së di.rgc NH thlnrc hin theo yeu Câu hop 1 Cüa
KH. CáC truOng hçp tam khóa khác, vic ngirng tam khOa së dirc NH thrc hin theo quyEt
djnh cüa co quan cô thEm quyEn hoc khi chAm dirt sir kin dn dEn tam khôa Tal khoàn theo
dánh giá cOa NH.
CO quyEn phong tóa mt phEn hoc toàn b s tiEn trên TKTT trong các truO'ng hpp: (I) có yeu
cAu bng van bàn ciia co quan CO thEm quyEn theo quy dlnh cOa pháp lust, (ii) NH phàt hiên
thEy có nhAm lan, sai sOt khi ghi CO nhAm vào Tài khoàn thanh toán cüa KH hoc theo yêu cAu
hoan trá lai tiEn cia to Ch1rc cung crng djch yin! thanh toàn chuyEn tiEn do cO nhAm lan, sai sot
so vOi lênh thanh toàn cüa nguO chuyEn tiEn. S tiEn bj phong tOa trên tài khoãn thanh toàn
khong vuçrt qua s tiEn bi nhAm 1n, sai sot; (iii) các tru0ng hpp khác theo quy djnh cCia phap
lut. Ngay sau khi phong tôa TKTT, NH së thông báo cho KH hoc nguOi giám h hoc nguOi
dai din theo pháp lut cCia KH biEt yE l do va pham vi phong tOa Tài khoàri theo phuong thrc
phi hp tai DiEu Kién Giao Dich Chung nay. Vic chAm dirt phong tOa së duc NH thinrc hin
phü hçrp vâi quy djnh cUa pháp lut.
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j.

Duçic chü dng trIch (ghi N9') tài khoàn cüa khách hang trong các trLr?Yng hçp sau: (i) Thu các
khoàn na den han, qua han, các khoán lài và các chi phi khác phát sinh trong qua trInh quãn l
tài khoàn và cung irng djch vii thanh toán theo thôa thun vi KH phñ h'p quy djnh phát lust;
(ii) Theo yeu câu bang van bàn cUa co quan Nhà niróc có thm quyn trong vic ctro'ng ch thi
hành quyêt djnh v xCr pht vi phm hành chInh, quyt djnh thi hành an, quy& djnh thu thug
hoc thirc hin cac nghia vy thanh toán khác theo quy djnh cüa pháp luat; (iii) D diu chinh
cac khoán muc bi hach toán sai, htch toán không dung bàn chAt hotc không phü hçip vâi ni
dung sCr ding cüa tài khoãn thanh toán theo quy djnh cüa pháp lutt và thông báo cho KH bi&;
(iv) Khi phát hin dâ ghi Co nhAm vào tài khoan cüa KH hotc theo yêu cAu hüy lnh chuyn
CO cüa to chrc cung crng djch vy thanh toán chuyn tin do t chcrc cung crng djch vy thanh
toán chuyên tin phát hin thAy CO sai sot so vó'i lnh thanh toán cüa ngithi chuyn tin; (v) D
chi trà cac khoãn thanh toán thuOng xuyen, djnh kS' theo thOa thuan gia chü tài khoán vci t
chCrc cung Crng djch vy thanh toán; (vi) Bü trir các nghia vi cüa KH tai NH và xCr l các trirOng
hpp khác theo thóa thuan giUn KH va NH.

k.

Thông báo v các thay di di vo,i Djch vu, các chuong trInh khuyEn mi di vói Djch vy, cành
báo các rüi ro khi thirc hin Djch vy và các thông báo khác phyc vy cho vic sir diing Djch vi
tói KH theo cac cách thirc ma NH cho là phü hçrp (gCri tin nhAn qua din thoi, email, van bàn,
thông qua website, tai các dim giao djch và các phuong tin truyn thông).

1. Duoc yêu cAu KH cung cAp thông tin cO lien quan khi sir dirmg djch vy thanh toán theo quy
djnh.
m. Yêu cAu KH bi thung các thit hi thirc t phát sinh do vic KH vi phm các quy djnh v sCr
dyng tài khoãn theo thôa thuan nay và theo quy djnh cüa NH và cUa pháp luat.

2.

n.

Tir chi yêu cAu tm khóa, dong tài khoãn thanh toán cüa KH hoc chua phong tOa tài khoàn
thanh toán chung theo quy djnh cüa pháp luat khi KH chua hoàn thành nghia vy thanh toán
theo quy& djnh cuOng ch cUa co quan nhà nurc có thAm quyn hoc chira thanh toán xong
các khoàn ncr phãi trã cho NH.

o.

Quy djnh v s du ti thiu trén tài khoán thanh toán và thông báo cOng khai, huàng dn cy th
d KH bitt.

p.

Quy djnh và áp ding các bin phap dam bão an toàn, bào mat trong qua trInh m và scr dyng
tài khoàn thanh toán ph hçrp các quy djnh cüa pháp luat.

q.

Các quyn khác theo Diu Kin Giao Djch Chung nay và theo quy djnh cüa pháp luat.

Nghia vtl cüa Ngân hang
a.

Ton tr9ng quyn và lçri ich cüa KH theo Diu Kin Giao Djch Chung nay.

b.

Thirc hin dy dti, kjp th?ii cac lnh thanh toán sau khi da kim tra, kim soát tInh hçrp pháp,
hQp 1 cüa lnh thanh toán.

c.

Bão mat các thông tin v Tài khoãn cua KH, khOng chuyn giao thông tin cUa KH cho ben thu
ba khi chua duac sir dng cüa KH trtr trithng h9p co quan nhà nuOc có thAm quyn yêu cAu
vàJhoc d ducrc quy djnh ci th ti Diu Kin Giao Djch Chung nay.

d.

Bi thurng cac thit hai thirc t phát sinh do vic NH vi pham các quy djnh v cung cAp djch
vy tài khoãn theo thOa thuan nay và theo quy djnh cüa phap luat.

e.

Các nghia vy khác theo quy djnh cua pháp luat.

Diêu 4. Xü ly' trong trttong hçrp Tài khoãn cüa khách hang không phát sinh giao dch thtrong
xuyen
Can cu vao tn suAt hot dng cUa Tài khoãn, trang thai Tài khoãn cüa KH sê dirge NH chia thành:
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Dang hot dng, Ngü quên, Không hot dng hoc các trang thai khác theo quy djnh cüa NI-I t&ng
thO'i ks'. Diu kin, hInh thirc va các vn d lien quan dn trang thai Tài khoãn cüa KH thirc hin
theo quy djnh cUa NH ducc cong b cong khai trên website chinh thirc và/hoc tai cac dirn giao
dich cña NH trong trng thOi kS'.
2.

NH thrçc quyn thu các !oai phi nhm quãn !, duy tn Tài khoãn cüa KH theo biéu phi và nguyen
tc thu phi do NH quy djnh trong trng thOi kS'. Biu phi së &rgc NH cOng b cong khai trên website
chinh thi:rc valhoac tai cac dim giao djch ciia NH tirng thOi kS'.

3.

NH thxçc quyn chO dng dóng Tài khoãn cüa KH khi Tài khoãn cUa KH khong dáp Crng du9c các
diu kin theo quy djnh v quán l trang thai Tài khoán thanh toán cña KH duct NH quy djnh Va
cOng b cong khai trên website chInh thirc vàJhoc tai các dim giao djch cüa NH trong ttrng thOi
ks'.

4.

NH có nghia vi thông báo cho KH khi thixc hin chuyn trng thai tài khoàn, dOng tài khoãn cüa
KH theo thOa thun tai Diêu nay. Thy theo quyét djnh cüa NH tai thOi dim thông báo, NH có th
thông báo cho KH thông qua mt hoc mt s hInh thirc sau: thông báo cong khai trên website
và/hoàc tai cac dim giao djch cüa NH vàlhoäc thông báo bang email và/hoc tin nhan den dla chi,
s din thoai khách hang dã däng k vói NH vàJhoc hInh thóc khác do KH däng k và thrcc NH
chp nhn trong tirng thOi kS' trén co sO pht'i hp vol quy djnh cüa pháp lut.

Diu 5. Lãi sut, PhI và Han mfrc giao dlch lien quan dn m& và sfr diing TKTT
Lãi suit: S du trén TKTT cUa KH (vO'i diu kin s du nay phài lón hon S du' ti thiu theo quy
dinh cüa NH) duçrc huO'ng !äi suit tin gui không k' han áp dicing cho tài khoán thanh toán. Mi.rc lâi
suAt tin gcri không k han do NH n djnh, cOng b và niêrn yt cOng khai trên website chinh thóc
cOa NH va các Dim giao djch ci:ia NH trong trng thO'i kS'. Mirc lãi suit nay có th du'c diu chinh
trén CG sâ yu to thj truO'ng và theo nguyen tAc không vuQ't mO'c Iãi suAt ti da tin glni khong kS'
han theo quy djnh cüa Ngân hang Nba nu'oc trong tü'ng thO'i kS'. Tai thO dim diu chinh mac lãi
suit NH së gCri thông báo cho KH theo phuong thO'c du'cic quy djnh tai Diu Kien Giao Djch Chung
nay. Lâi su.t áp ding trong các truOng h'p s dir tin gCri trên TKTT cOa KH bi tam khóa, phong
tóa hoc k,2 qu5' cho các mic dIch nht djnh duçic thirc hin theo quy djnh cña NH hoäc theo thôa
thuan gita NH và KH (nu co).
2. Phuo'ng pháp tInh lãi tin g&i khOng kS' han:
a. Yu t tInh lãi:
(1) ThO'i han tInh lãi: Duac xac djnh tr ngày NH nhan khoàn tin gri dn h&t ngày lin k
truác ngày NH thanh toán ht khoàn tin gtni (tinh ngày du, bO ngày cui cüa thO'i han tinh
lãi). ThO'i dim xác djnh s du d tinh lãi là cui mi ngày trong thO'i han tinh lãi.
(ii) S du thrc t: Là s du' cui ngày tinh lãi cüa s du tin glni ma NH phái tnâ cho KH du'pt
sir diing d tInh lãi theo thOa thun tai Hçip Dng.
(iii) S ngày duy trI s du thirc t: Là s ngày ma s du' thirc t cui mi ngày khOng thay di.
(iv) LAi suit tInh lãi diro'c tInh theo t' lé %/näm (lãi suât nãm); môt näm là ba tram sáu muo'i
lam ngày.
b. Cong thüc tInh läi: Di vó'i mi khoán tin gt:ri, tin Iãi du't tinh theo cOng thirc sau:
S tin lâi —

(S du thyc t x s ngày duy tnI s du' thy'c t x Lãi suit tinh lãi)
365

c. Di vó'i mi khoàn tin gui, trirO'ng hp thai han tInh th' khi NH nhn tin gui dn khi KH nat
tin gui là du'ó'i mt ngày, Các Ben thOa thun rang, thO'i han tInh läi và s ngày duy trI s dir
thirc t d tinh lAi dut xac djnh là 01 (môt) ngày, s dir thuc t dàng d tinh Iãi là s dir cui
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ngày trong thO'i han tinh !ai. D lam rö, Các Ben thng nhAt ring truông h9p KH gi:ri tin và rut
luôn trong cüng ngày lam vic thI không phát sinh tiên lài trà cho KH.
d. Quy di läi sut:
Các Ben thng nh.t ring mrc lãi suit tinh lãi nêu tai Khoàn 1 Diu nay bang vi các mrc lãi
suât nàm tu'o'ng ilrng theo phixong pháp tInh lãi sCr d11ng thai han tInh !ãi dirge xác djnh tir ngày
tiêp theo ngày nhn khoãn tin güi dn h& ngày thanh toán ht khoãn tin gth (bô ngày dtu,
tInh ngày cuôi cUa thOi han tfnh lãi) và s dir d tInh läi là s dir dAu ngày tInh lâi. D lam rö,
vic quy di li suit theo quy djnh tai Dim d nay chi nhm miic dIch minh bach !ãi suit ma
khong áp diing d tinh lâi theo phu'o'ng pháp tinh läi quy djnh tai Khoàn 2 Diu nay.
3. KH có trách nhirn thanh toán phi lien quan tói vic mo và scr diving TKTT cho NH theo các loai
phi, mrc phi quy djnh tai Biu phi djch vy tài khoân ccia NH áp dyng tüng thai ks'. Phi có th bao
gm nhu'ng không giói han các !oai phi sau:
a.

Các !oai phi lien quan dn mO va sCr dyng, quãn l Tài khoãn theo quy djnh cOa NIL-I trng thiii
kS'.

b.

Phi cp sao kê giao djch: Là khoán phi KH phai thanh toán khi yêu cu NIL-I cp sao kê di vol
(cac) giao djch.

e. Phi xác nhn s du tài khoãn: Là khoãn phi KH phài thanh toán khi yêu cu NI-I xac nhn s
dir trên TKTT.
d.

Các loai phi khác phU h9p vói quy djnh cüa pháp lut và dirge nêu cy th tai Biu phi djeh vy
tài khoãn eüa NH.

4.

Trong truOng hop Biu phi djch vy Tài khoãn có sir thay di, NH se niêm yt cong khai trên website
chinh thrc và/hoc tai eáe dim giao djch cüa NH. Biu phi djch vy mó'i dirge áp dyng k tr ngày
NH thông báo.

5.

Thy thuc vao chInh sách cUa NH tirng thOi kS', NH se xày dtrng và áp dyng eáe ba1 han müc giao
dlch cy th di vói TKTT'. Khách hang dirge scr dyng TKTT trong pham vi các ba1 han mirc giao
djch dugc NH quy djnh.

Diêu 6. Cung

cap và thông báo thông tin ye Tài khoãn thanh toán

KH du'gc quyn yêu cu NH cung cp thông tin v s dir Tài khoàn, các giao djch phát sinh trên
Tài khoàn, vic tam khóa, phong tOa TKTT và các thông tin cn thi& khác lien quan tâi vic sl:r
dimg Tài khoãn trong qua trinh sCr dyng Tài khoân. KH có th gi:ri d nghj cung cp thông tin trirc
tip tai cac Dim giao djch cCia NH hoc thông qua tng dai din thoai s DT (+844) 39 288
880/1900 545 415/s din thoai khác theo thông báo cCia NH hoc thông qua phuong thirc khác do
NH trin khai tirng thñ ks'. KH cO nghia vy tuân thu quy djnh, yêu cu va thanh toán cáe khoãn
phi,... cUa NH khi d nghj NH cung cp thông tin. Khi nhn dirge yeu cAu hgp l cüa KH, NH sê
thrc hin cung cp thông tin cho KH trên co sO, phü hgp vó,i quy djnh cOa pháp lust. Vic cung cp
thông tin së du'gc NIH thi,rc hin bang pht.ro'ng thirc do NH và KH thOa thutn tai thii dim KH yêu
CAU phU hç'p vó'i quy djnh cOa pháp lut.
2.

Viêc thông báo v s du' và cac giao djch phát sinh trên TKTT së du'gc thije hin theo mt hoc mt
s phu'ong thüc do NH trin khai tirng thai kS'. Thy thuc vào tirng phiro'ng thirc trin khai, KH có
th du'gc NH yêu C&U thy'c hin cac quy trInh, thu tyc tu'o'ng Irng phyc vy cho vic nhn thông báo
v s du và các giao djch phát sinh trên TKTT.

3.

Vic thông báo di vi cae tru'O'ng hçrp tam khóa TKTT thije hin theo quy djnh cUa NH tirng thO
kS' Trumg hop KH và NH cO thOa thun, viie thông báo se dirge NH thije hin theo thOa thun vói
KH.
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4.

Truông hçip NH phong tôa Tâi khoãn, NH sê thông báo cho KH v vic phong tóa, hInh thirc thông
báo trong trung hçp phong tôa së duçc NH thirc hin phü hQp vó,i thóa thun giira NH vâ KH ye
trao di, cung cp thông tin tai Diu Kin Giao Djch Chung nay.

Diu 7.

Bão dam an toàn và bão mt trong qua trInh sfr diing Tài khoãn

D dam báo an toàn và bâo mt trong sCr d1ing Tài khoãn, KH có trách nhiêm:
a. Bão mat các thông tin v Tài khoán cüa KH, không chuyn giao thông tin cña KH cho ben thir
ba trt'r trung h9p co quan nba nuóc Co thm quyên yêu câu vàIhoc dä duc quy djnh cy th
ti H9p Dng.
b. Không du'ic cho nguñ khác sü diing Tài khoán, chuyên nhucng tãi Tài khoãn cho nguài khác,
cam cô/thê chap Tài khoán cho bt k' t chirc, cá nhân nào.
C.

Tuân thO cac huOng dan, quy trInh giao djch cüa NH khi thçrc hin các giao djch Tài khoán. KH
phài k dOng chr k2 dã dang k vói NH khi thijc hin CáC giao djch Tài khoán cO yêu cau chü
k cüa KH. KH dng ,2 ring, d dam báo an toàn cho tài san và giao djch cOa KH, KH d nghi
NH thirc hin các bin pháp xác minh cn thit và!hoc tam khóa, tr chôi giao djch khi NH
nhan thy cht k cüa KH trên các chüng ti.r giao djch không dóng vOi mu ch1 k KH dã dang
ktaiNH.

d. TrirOng hçp KH thijc hin giao djch qua The kt ni vOi Tài k.hoãn hoc qua các phixong tin
din tt, tüy tirng giao djch, djch vy ma KH thirc hiên, KH cO th du,çc yêu câu scr dyng môt
hoäc môt s các yu t báo mat tl.rong crng vO, i phuang thirc XáC thirc KH ma giao djch, djch vy
do yêu cu bao gm nhu'ng không giói han thông tin v s tài khoán, ten chii tài khoán, s diên
thoai, email ma KH dã däng k vO'i NH, ... KH có tráCh nhim báo mat cac yu to báo mat nêu
trên, dng thOi phai thirc hin các bin pháp hçp l d ngän chan vic scr dyng trái phép các yu
t bào mat nêu trên. KH chu trách nhiêm v các thiêt hai xãy ra do các yu t bão mat bi lô, bi
dánh cap, bj lçri dyng.....
e. KH CO trách nhim bao quán các thit bj din ttr dU9C diing d kt ni vOl h thng ciia NH và
thrc hin các giao djch tài khoãn (may tmnh, din thoai.....), KH không nên rOi thit bj ma KH
ding d giao djch vào bt kS' lác nào hoc d bt kS' nguôi khác sü dyng thit bi dO cho dn khi
KH dã dang xut khOi h thng, man hInh giao djch.
f Thông báo và phi hp kjp thèi vOi NH d xcr l2 các vn d lien quan tói vic bao dam an toàn
va bao mat Tài khoan trong qua trInh scr dyng Tài khoan. D dam bào an cho tài san yà giao
djch cCa KH, KH d nghj NH thirc hin các bin pháp thIch hp nht.r tam khóa Tai khoan, tir
chi giao djch tài khoàn khi các yu t báo mat cña KH dtrc h thng kim tra yà phan hi là
không chInh xác sau mt s ln truy cap nht dnh.
g. Tuân thu các nghia vu, trách nhim khác theo quy djnh ci:ia pháp luat v bao dam an toàn va
bao mat thông tin trong str dyng Tài khoan.
2.

D dam bao an toàn và bao mat trong sir dirng Tài khoan, NH cO trách nhim:
a. Thirc hin các bin pháp dam bao an toàn, phông ngra rüi ro cho giao djch tài khoãn theo các
nguyen thc, quy djnh cUa pháp luat.
b. Bao mat thông tin lien quan dn hoat dng tài khoãn phii hçp vOi Diu Kin Giao Djch Chung
nay và quy djnh cüa pháp luat.
c. Tuân thu các nghTa vu, trách nhim khác theo quy djnh cüa pháp luat v dam bao an toàn và
bao mat thông tin trong sü' dyng Tài khoàn.

3. Khi các thông tin v Tài khoán, các thông tin v yu t bao mat Tài khoan bj 1, bj li dyng, KH
phãi bao ngay cho NH theo s din thoai (+844) 39 288 880/1900 545 415/s din thoai kháC theo
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thông báo cüa NH trng thôi kS' hoc Dim giao djch gn nht. KH d nghj NH thirc hin tam khóa
Tài kh?án ngay khi nhn du'c thông báo ccia KH hoc áp diing các bin pháp phông ngra rüi ro
khác dông thOi phôi hop voi các ben lien quan d thirc hin các bin pháp nghip vii cn thit khác
nhäm ngän chn các thit hai có th xãy ra.
Diu 8. Tra soát, xtr l khiu ni trong qua trInh sfr diing Tài khoán
1.

Phiwng thuc tip nhn dé nghj tra soát, khiu ni cüa KH
a.

Khi CO nhu cAu tra soát, khiu nai di vó'i các giao djch Tài khoàn, KH cO th trirc tip dn các
Diem giao djch cüa NH hotc lien h vó'i NH thông qua tng dài din thoai s DT (+844) 39
288 880 / 1900 545 415Isi, din thoai khác theo thông báo cOa NH hoc thông qua phuong
thre khác do NH trin khai và thông báo cho KH t1rng thOi ks'. Trueing hgp KH d nghj tra
soát, khiu nti qua tng dài din thoai cüa NIL-I, KH có trách nhim b sung giAy d nghj tra
soát, khiu nai (theo mu cüa NIH) trong thai han theo quy djnh cOa NH ti'rng thñ ks'. KH cn
tuãn thu dy dO các quy djnh, yeu cAu va thu tiic theo quy djnh cUa NH khi thirc hin tra soát,
khiu nai phO hçcp voi quy djnh cOa pháp lut. Truông hgp Oy quyn cho nguôi khác d nghj
tra soát, khiu nai, KH thirc hin theo quy djnh cOa NH va quy djnh cOa pháp lu.t v uy quyn.

b.

KH duae quyn d nghj tra soát, khiu nai trong thèi han 60 ngày k ti.'r ngày phát sinh giao
djch d nghj tra soát, khiu nai.

2. Thi han xir l d nghj tra soát, khiu nai cUa NH: Trong thôi han ti da 30 ngày lam vic k tr
ngày tip nhn d nghj tra soát, khiu nai ln du ci:ia KH, NH sê thirc hin xCr l2 d nghj tra soát,
khiu nai cUa KH.
3. XO l kt qua tra soát, khiu nai: Vic xCr l kt qua tra soát, khiu nai ccia KH Se dugc NH thirc
hin trong thO'i han theo quy djnh cOa pháp lut và dam bào các nguyen tc sau:
a. Trung hap có tn that phát sinh và nguyen nhân dirge xác djnh khong do li cOa KH vãIhoc
không thuc các truông hgp bAt khà kháng theo quy djnh tai Diu Kin Giao Djch Chung nay,
trong thOi han t& da 05 ngày lam vic kA tr ngày thông báo kt qua tra soát, khiu nai cho KH,
NH së thyc hin vic bi hoàn cho KH theo thôa thun bang van bàn gi&a NH và KH.
b. Tru?ng hgp eO tn thAt phát sinh và nguyen nhân dirge xác djnh do li eOa KH: NH không cO
nghia vii thrc hin vic bi hoàn tn thAt cho KH.
c. Trueing hgp ht thi han xCr l2 d nghj d nghj tra soát, khiu nai theo thôa thu.n tai Diu Kin
Giao Djch Chung nay ma chua xác djnh dirge nguyen nhân hay 1i cOa Ben não thI trong vông
15 ngày lam vic tip theo, NH Va KH sê thOa thun bang van bàn v phirang an xcr l tra soát,
khiu nal.
d. TruOng hop vu viée cO dAu hiu ti pham, NH sê thire hin thông báo cho co quan nhà nuóc CO
thAm quyn theo quy djnh cOa pháp Iut ye to tyng hInh sy và báo cáo Ngân hang Nhà nuoc
(Vu Thanh toán, Co quan thanh tra, giám sat ngân hang, Ngân hang nhà nuOc tinh, thành phô
tren dia bàn); dng thOi, thông báo bang van bàn eho KH v tInh trng xcr l2 dé nghj tra soát,
khiu nai. Vic xt l kt qua tra soát, khiu nai thuc trách nhim giái quyt cOa ea quan nhà
nuOc eó thAm quyn. Trong truOng hgp co quan nhà nuâc eO thAm quyn thông báo kt qua giài
quyt không có yu té ti pham, trong vOng 15 ngày lam vic k ttr ngày có kêt lun eOa co
quan nhà nuóe có thAm quyn, NH và KH se thOa thun v phirong an xCr l kêt qua tra soát,
khiêu nai.
e. Trurng hgp NH, KH và các ben lien quan không thOa thun dirge và/hoc không dng vi
qua trInh dà nghj tra soát, khiu na thi vic giãi quy& tranh chAp dirge thire hin theo quy djnh
cOa pháp lut.
Then 9. Xir ly s dir con Ii khi dong Tài khoãn

2

Xir l2 sé du con iai khi dóng Tài khoãn: S du (s tin) cOn iai sau khi dong Tài khoàn së duoc s&
dyng d thanh toán cho các nghTa vy tài chInh dn han cüa KH tai NH, sé tin cOn lai chua sü' dung
ht së duac NH (i) chi trã theo yeu cu cüa KH; (ii) nguOi giám h, nguOi dai din theo pháp lut
cña KH trong trung hçip KH (chii tài khoàn) là nguOi chua dü 15 tuôi, nguOi hn ché nang lirc
hành vi dan sr, nguii mit nàng lirc hành vi dan sr, nguOi khó khãn trong nhn thrc, lam chti hành
vi; hoac (iii) ngithi dugc thtra k, dai din thüa k trong truOng hpp KH bj chit, bj tuyên b là dã
cht; hoc (iv) chi trã theo quyt djnh cüa TOa an. TOy theo yêu cAu cOa NH, KH/ngirOi thy huóng
hçrp pháp s dix trên Tài khoàn có trách nhim ks' các tài 1iu, chi.rng tir lien quan khi thi,rc hin nhân
khoãn tin nay.
2.

TruOng hcp KH, nguOi thy huông h9p pháp s du trên Tài khoãn dà dugc thông báo ma không dn
nhn, toàn b s du cOn lai sau khi dóng Tài khoán (nu co) së duçc NH quán Is' và không duac
hircng läi hoc xii ls' theo quy djnh cüa pháp 1ut trng thOi k5'.

Diêu 10. Xir I khi có bt k' khoãn ngoi t nào du'qc chuyn

ye

Tài khoãn

1. TrtrO'ng hop có bt k5' khoàn ngoi t nào di.rçc chuyn v Tài khoãn và trén Lnh chuyn tin có
ghi nhn thông tin tài khoân thy hu'ông là Tài khoàn VND cCia KH mo tii NH (khác v&i 1OQI lien
chuyn déCn) thI NH së thông báo cho KH dn nMn tin theo Quy dlnh và quy trInh hin hành cüa
NH v nhn và xcr Is' tin v tü nuóc ngoài trong tirng thOi kS' Nu KH không dn nhân tin dOng
thOi han theo thông báo cOa NH thi NH có quyn ty dng lira chQn mt trong hai phuong an sau: "1)
ty dong thyc hin giao d/ch rnua ban logi ngoqi t nh2n duc sang VND hoçc (2) hoàn ira igi ngán
hang chuyn.
2. TrirOng hop NH Ira ch9n phuoiig th(rc tr dng thrc hiên giao djch mua ban loai ngoai t nhn du'pc
sang VND thI vic mua ban ngoai t sê du'Qc thirc hin nhu sau:
— Ben mua: NH.
— Ben ban: KH.
— Ngay giao djch, Ngày thanh toán: Là ngày KH có khoàn tin ngoai t chuyn v NH.
— Loai hinh giao dch: Giao djch gino ngay.
— Dcng tin giao djch: VND/Ngoi t nhn v.
— S luçng ngoi t: Là s ngoi t duçc chuyn v NH nhu ghi nhn trên mi Lnh chuyn tin.
— T5' gia: Theo t5' gia mua chuyn khoán do NH cong b tai ngày thanh toán.
— NH có toàn quyn ghi có toàn bO s tin VND có duçc tO cac gino djch mua ban ngoi t gi&a
KH vói NH theo Diu 10 nay vào Tài khoán.
3. Trong cac gino djch nêu tai Khoãn 2 Eiu nay thi:
—

KH chju trach nhim v tInh xac thirc thông tin tài khoãn thy huOng trén Lnh chuyn tin. Trong
truOng hop Lnh chuyn tin v Tài khoãn là Lnh chuyn tin v tir nuóc ngoài, KH chju trách
nhim chcrng minh s tin nhn dirçc là tir (các) giao djch chuyn tin mt chiu v Viêt Nam
khong lien quan dn gino djch xut nhp khu hang hóa, djch vy.
KH có trách nhim thanh toan d&y dO các khoàn phi lien quan dn djch vy chuyn tin theo quy
djnh cOa NH tirng thOi k5' và NH có toàn trich Tài khoàn d thu phi theo dOng quy dlnh cOn NH

— KH tir chju trach nhim hoàn toàn tri.róc pháp 1ut và hoàn trá lai tng s tin dã nhn ngay sau
khi nhân duoc thông bao cOn NH theo dOng s Iu9ng và loai tin tai Lnh chuyn tin nu KH
vi phm cac trach nhim nêu tai Khoãn 3 Diu nay.
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PHAN C — BAN DIEU KIN GIAO DICH CHUNG VE PHAT HANH VA SL
DVNG THE GHI NQ
'Thu5c Diêu kin giao dich chung ye cung cap và st'r dyng các Dlch vy phi tin dyng áp dyng dôi vol
Khách hang cá nhOn tgi VPBank)
Diêu 1. Giái thIch tfr ngü'
1. "Dch vii": Là djch vii The ghi n cüa VPBank cung cp cho Khách hang.
2. "Chü the": Là Khách hang cá nhân, vói thông tin ducic nêu th ti D nghj cCa Khách hang.
3. "DVCNT": Là t chirc, cá nhân chtp nhn thanh toán hang hóa và djch vii bang the theo HQp
dng thanh toán the k kát vó,i T chirc thanh toán the.
4. "ATM": Là thit bi ma Chi the có th si:r diing d thirc hin các giao djch nhu: gcri, nap, rCt tiên
mat, chuyn khoãn, thanh toán hóa don hang hóa, djch vu, vn tin tài khoãn, di PIN, tra ciru thông
tin the hoc các giao djch khác.
5. "POS": Là thi& bi doe the, thit bj du cui dixçc cài dt và scr ding tai các DVCNT ma ChC the
có th sCr dung the d thanh toán tin hang hóa, djch vii. POS có th duqc lap dt tai Chi nhánh,
PhOng Giao djch cUa T chtrc thanh toán the d cung crng ti&n mt cho Ch'i the theo thóa thun
gita Tt chCrc thanh toán the và T chüc phát hành the.
6. "CVV/CVC": Là ma s bâo mat duoc in trén The.
7. "MOTO": Là phuang thirc thanh toán the do T chüc th quc t quy djnh theo do ChC the së
thuc hin thanh toán the thông qua vic gpi din thoai hoc gCri email tri DVCNT.
8. "D ngh cüa Khách hang": Trong Phn C nay du'çc hiu là Van bàn, chi.rng tCr cung cp và scr
dyng Djch vu phi tin dyng cu th lien quan dn djch vy phát hành và sir dyng The ghi ng. Tu5'
truàllg hap, D nghi cüa Khách hang có th là Gity dang k kiêm Hpp dng phát hành và sir dyng
The ghi no ma các Khách hang da d nghj, xác lap các thOa thun vói VPBank thông qua các
phuo'ng tiên diên ti:r hoãc bt kS' phuong thtrc nào khác lien quan ti vic Khách hang dang k'/dé
nghj VPBank phát hành va cung t1ng các djch vy v The ghi nç và da duc VPBank phé duyt;
bao gm Ca CãC van bàn, tài lieu b sung, thay di ma Khách hang da k' vàJhoc xác nhn d d
nghj VPBank mo và cung rng các djch vy lien quan dn The.
9. "Hçrp Dng": Là thOa thun v phát hành và sir dyng The ghi ng du'çic xác 1p gitra Khách hang
và VPBank. Hp Dng du'c tao 1p bOi (i) D nghj cUa Khách hang da d119c chAp thun bOi
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1

10.
11.
12.

13.
14.

VPBank; và (ii) PhAn A - Các Diu Khoãn Diu Kin Chung va Phn C — Bàn Diu Kin Giao
Dch Chung V Phát Hành Va Str Dting The Ghi Nci. HQp Dcng có hiu !irc k tir ngày Khách
hang k/xác nhn Eà nghj cüa Khách hang cho dn khi VPBank và Khách hang dã thirc hin xong
toàn b quyn và nghia vii theo Hçp Dng.
"Thé/Thé ghi nq": Là The ghi ng dugc VPBank phát hành cho Khách hang trên Co. Sd Hap Dng.
The duuc hiu bao gm The ghi ng vt I và The ghi nç phi vt Is'.
"The ghi n vt 1/Thé vt Ii": Là The ghi nç có hInh thirc hin hQu vt chat, thông thu'dng duoc
lam bng cht lieu nhi!a, cd gn dài tr hoc chip din tCr d luu git dii 1iu The.
"The ghi ncr phi vt ly"/Thé phi vt li": Là The ghi nç không hin hCru bang hInh thtrc vt chat,
tn tai duó'i dng din tcr và chüa các thông tin trén The theo quy djnh cüa pháp lut, drpc VPBank
phát hành cho Chi the d giao djch trên rnôi trung internet, chuong trinh rng diing trën thit bi
di dng. The phi vt ! không bao gcm các trLrdng hpp The v.t 1 cd dang k chác nãng dé giao
djch trên môi trung internet, chuong trInh dng diing trên thit bj di dng.
"NAPAS": Là Cong ty C phAn Thanh toán Quc gia Vit Narn.
"PIN": Là ma s mt dugc Chd the scr diing cho các giao djch The có yêu cu sir ding ma PIN.

Các thut ngii vit hoa khác khOng &rçYc giài thich trong Phin C nay së duçc hiu và giài thIch theo các
ni dung trong Phn A - Các diu khoàn và diu kin chung cda Diu kin giao djch chung nay; Van
bàn, chüng tir cung cp và sir ding Djch vi phi tin dung.
Diêu 2.

Quyên và nghia vt1 cüa Chü the

1. Quyên cüa Chü the
a. Sir ding The d rut tin mt và mua sm hang hóa, djch vi trong pham vi s du tài khoàn thanh
toán/han mirc thu chi (nu co) trén tài khoán thanh toán tai VPBank (tài khoàn thanh toán
du9c gn vói The) và trong phm vi sü drng The nhu quy djnh t?i Diu 4 Phn C — Bàn Diu
Kiên Giao Djch Chung V Phát Hành Va Sü Dyng The Ghi N.
b. Scr dyng The trong han mcrc bao gm han mrc thanh toán, han mrc chuyn khoãn, han müc
rut tin mt, các han mc khác trong vic sir dyng The theo quy djnh cda VPBank duc cOng
b cOng khai trên website chInh thtrc vàJhoc tai các dim giao djch cüa VPBank ttrng thdi kS'.
c. D nghj VPBank cp lai ma PIN, phát hành !ai The, tam khóa/ch.m dut sir dyng The, gia han
The, thay di han mc chi tiéu ngày, hdy bO tInh nãng thanh toán trçrc tuyn theo quy djnh cua
VPBank.
d. D nghj VPBank phát hành The phy vói s lung theo quy djnh cda VPBank. Chd the chinh
có quyn dua ra các yeu cu có lien quan dn vic sir dyng The cda Chd The phy và chju trách
nhim v các giao dlch thirc hin bng The ccia The chInh và (cac) The phy.
e. DuQc tham gia các chuang trInh uu dãi dành cho Chu the cüa VPBank vàlhoäc các di tác ciia
VPBank nu dáp trng các diu kin theo quy dnh cia VPBank vàJhoc di tác ciia VPBank
trng thai kS'.
f. Duoc khiu nai, yêu cAu VPBank tra soát các giao djch the cda Chü the. Các truOng h9p tra
soãt, phuang thc, thOi gian gi yêu cu tra soát, tha han trà ldi tra soát thirc hiên theo quy
djnh cda VPBank, quy djnh cda các To chirc the trong nuóc/quc tê và quy djnh pháp luât.
g. DUQc VPBank cung cp thông tin v Ijch sir giao djch The và s du tài khoàn thanh toán gän
vo.i The, han mrc lien quan dn vic scr dyng The và các thông tin c.n thit khác theo quy djnh
cda VPBank.
h. Duçc nhn lai s du tin gCri trén tài khoán thanh toán duçc gn voi The theo quy djnh cda
pháp Iut.
i. Yêu cAu dóng/md khOa/tam ngirng sCr dyng The phU hp vói quy djnh cda VPBank.
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j.

Các quyn khác theo quy djnh ti Diu Kiin Giao Djch Chung nay, quy djnh cCia VPBank và
quy djnh cüa pháp !ut.

k. Trung hçp Chü the duac VPBank phát hành The phi vt 1 d scr diing, viec thirc hin cac
quyên cCa ChU the phãi phü hgp vol quy djnh ti Diu 5 PhAn C — Ban Diu Kin Giao Djch
Chung V Phát Hành Va Sir Diing The Ghi Nçi.
2. Nghia viii vã cam két cüa Chü the
a. Cung cp dy dU vá chInh xac, dng thôi cap nht và thông báo cho VPBank nhUng thay di
ye thông tin dä dAng k khi yêu cAu sCr dung The hoc trong qua trInh sir ding The. Trixô'ng
hop không thông báo, nu cO phát sinh rtii ro, tn tht thI Chô the phãi hoàn toàn chju mi
trách nhim v nhtng sai sOt hay hành vi igi diing, 1tra dão khi scr ding djch vii do li cCa mInh
hoc do không cung cp diing, dÀy dü, chInh xác, kjp thOi sir thay di thông tin; cam kt chju
m9i rüi ro bao gm Ca thiêt hai v tài chInh, chi phi phát sinh do thông tin cung cAp sai hoc
không thng nhAt.
b. Trirc tip dn VPBank nh.n The/PIN hoc d nghj VPBank gcri The/PIN bang dung bisu
din/chuyn phát nhanh hoc các phuong thirc khác dugc VPBank trin khai trng thai k5'.
Truô'ng hcip dang k nhn The/PIN qua duOng buu din/chuyn phát nhanh, Chü the dng
Va XáC nhn ring VPBank di.rçic coi là dã hoàn thành vic giao nh.n The, PIN khi The, PIN dã
du'9c giao tói dia chi ma ChO the dã dang k vol VPBank. ChU the cam kt (i) chju moi rCi ro
phát sinh do vic The/PIN bj thAt lac, bj 1çi diing vàJhoc các rtii ro do vic ChO the không trirc
tip k' nhân hoàc nguOi khác giã mao Chü the k)2 nhn The/PIN theo phuang thcrc nay; (ii)
thanh toán mi chi phi lien quan khi d nghj VPBank gi:ri The/PIN bang duOng bu'u
din/chuyn phát nhanh.
c. Chju trách nhim quán l The và bâo mt các thông tin lien quan dn The cOa mInh, dc bit
là PIN. Không duc chuyn nhu9ng The cho nguOi khác.
d. Chju trách nhim thanh toán di vO,i tAt ca cac giao djch phát sinh lien quan dn The cUa ChU
the (bao gm Ca giao djch có ho.c không cO ch ks', ma PIN hoc có ch k' khác vOi chu k
cüa ChO the tai mt sau The) nu VPBank cung cAp disc bAng chng v vic The cOa ChO the
da duct scr diing d thyc hin giao djch phü hp vOi quy djnh v Ph?.m vi s& dyng The tai Di&u
4 PhAn C — Bàn Diu Kin Giao Djch Chung V Phát Hành Va S0 Dyng The Ghi N.
e. Không duct phép scr dyng The cho bAt kS' giao djch hay miic dIch bAt hp pháp nào. Chju trách
nhim vO'i VPBank và pháp lut vÀ các hành vi gian lan, giã mao The cüa ChC the va các giao
djch Thê/Tài khoàn lien quan dn gian len, già mao.
f. ChCi the chfnh có nghia vy mO tài khoãn thanh toán tai VPBank.
g. Hoàri trà ngay lap ti'rc và vô diu kiên cho VPBank di vói các khoán ma ChO the rOt thra,
rOt/thanh toán qua s du tài khoán thanh toán, giao djch ghi cO nhAm vào tài khoãn thanh
toan/The cOa ChO the ya cac giao djch nhAm lAn khác ma ChO the không ching minh dupt
quyÀn sO hu hp pháp. Dng ' d VPBank tir dng ghi nq các khoãn tin nay trên tài khoán
(tài khoân thanh toán, tài khoãn tin gui tit kiêm, tài khoãn tin gcri có k' han và các tài khoãn
khác) vàJhoc khAu trr các tài san g0i khác cOa ChO the tai VPBank.
h. Thông báo ngay cho VPBank theo các phuung thirc quy djnh tai Diu Kin Giao Djch Chung
nay khi The bj mAt cAp, thAt lac hoc phát hin PIN, các yu t bâo m.t The bj lô, bj li diving.
i. K ch k mAu bang bOt bi vào ô chü k' 0 mt sau The ngay sau khi nhn The. Khi thirc hin
giao djch tai DVCNT, ChO the phài k2 hOa don/chO'ng tr thanh toán ging chQ k' mAu nay trir
nhüng giao djch không yêu cAu ch k cOa ChO the.
j.

Không duc sCr dyng The da thông báo mAt, thAt lac và trã Iai cho VPBank The bj mAt, thAt lac
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khi tim lai duac.
k. Thanh toán dy dü, ding hn cho VPBank cac khoãn phI phát sinh ttr vic sü dyng The.
1. Lira dão, gian 1n và các hành vi vi pham pháp lut khác., gian Ian, giâ mao The.
m. Thông báo kjp thô'i vói VPBank khi phát hin sal sot, nhAm In lien quan dn The cüa mmnh
hoàc tâi khoãn thanh toán duçic gn vói The cüa mInh bj igi dyng.
n. Chju trách nhim giái quyêt các tranh chap vói DVCNT/Ngân hang thanh toán (NHTT)/T
chtrc The v các vn d lien quan dn giao dlch The.
o. B&ng vic ks', xác nhn Dê nghj cUa Khách hang, ChU the dng rang, vic Chc the yeu cAu
dang k, tham gia bt k5' Djch vu, Chuong trInh nào ma VPBank trin khai thông qua phuong
thirc Chü the däng ks', tham gia bang cách goi len tng dài 24/7, qua Djch vu Ngân hang din
tcr ho.c bt k' phtio'ng thtc nào khác do VPBank trin khai, ChO the có trách nhim tuân thO
dUng các quy djnh cUa VPBank v Djch vy Ngan hang din tcr (Dlch vy Ngân hang din tcr
duoc VPBank cung cp qua din thoi, internet,...) tti Diu kin giao djch chung nay và/ho.c
các quy dinh khác có lien quan cUa VPBank dành cho Djch vu, Chuong trinh ma Chc the tham
gia.
p. Thi,rc hin kich hoat The theo dUng phuong thUc duoc VPBank trin khai tai thôi dirn kIch
hoat The. Tuàn thU các diu khoan va diu kin t?i Diu Kin Giao Djch Chung nay va cac
quy djnh cUa VPBank, các t chi.rc/hip hi The va ci:ja pháp lut lien quan dn vic phát hành
và scr ding The.
q. Cung cp cho VPBank tAt ca các thông tin, tai lieu theo yêu cAu hop l2 cUa VPBank nhm tuân
thU các quy djnh v Phông chng rcra tin, chng tài trg khUng b& cAm van, trirng pht.
r. Thông báo và phi hgp vOi VPBank d xir l khi xãy ra các truông hqp mAt The/h thông tin
The hoäc có yêu cu tra soát, khiu nai theo thóa thuân tai Hap Dng.
s. ChU the chInh có quyn dua ra các yêu cAu cO lien quan dn vic scr dung The cUa ChU the phy
và chju trách nhim v các giao djch thirc hin bang The cUa The chInh và (cac) The phu.
t.

Khong dugc thi,rc hin các hanh vi bj cAm theo quy djnh cUa pháp lut.

u. Truông hçp ChU the du'gc VPBank phát hanh The phi vt 1 dA sCr dyng, vic thirc hin cac
nghia vy cUa ChU the phai phO hgp vói quy djnh t?i Diu 5 PhAn C — Bàn Diu Kin Giao Djch
Chung V Phát Hành Va SCr Dyng The Ghi Ng.
v. Tuân thU cac diu khoán và diu kiin tai Diu Kin Giao Djch Chung nay va các quy dinh cUa
VPBank, cac t chirc/hip hi The và cUa pháp lut lien quan dn vic phát hanh va sir dung
The.
w. Các nghia yin khác theo quy djnh tai Diu Kin Giao Djch Chung nay, quy djnh cUa VPBank
và quy djnh cOa cUa pháp 1ut.
Diu 3. Quyn và nghia viii cüa VPBank
1. Quyn cüa VPBank
a. ChAm dUt vic scr dyng The cUa ChU the bang vic hUy ho.c thu hi The nu (i) ChU the vi
phm các diu kin và diu khoàn scr dung The cUa Diu Kin Giao Djch Chung nay, (ii) str
dyng The già mao vàJhoc The bj nghi ngO là gia mao, (iii) NH chAm dUt vic cung cAp dich
vy cho KH theo quy djnh cUa NH trong tUng thôi kS'; (iv) KH thrc hin lnh chuyn khoàn
tin dn Tài khoàn bj cành báo/có gian ln/nghi ngô gian ln theo quy dnh cüa NH hoc cUa
các t chtrc tin dyng khác trong tirng thôi k.
b. Du'gc rnin trách nhim khi The bj Igi dyng d rUt tin m.t, thanh toán hang hOa, dich vu và
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thuc hin cac giao djch khác trong trung hgp The bj tht lc/mt cp/gian lan vâJhoc giã mio
trir truông h9p do !i cüa VPBank.
c. Khong ehju trách nhim v vic giao hang, cht lu'ng hang hóa, djch vii du, c thanh toán bang
The. Duçc quyên ghi n vao tài khoãn thanh toán duc gn vó'i The giá trj hang hóa, djch vii
cho dü hang hóa, djch vii có du9'c giao hoc du9c thrc hin hay không.
d. Duçic min trách trong tru'?ing hçp khiu nai, yeu cAu tra soát cüa Chü the không dl.r?c VPBank
thanh toán/các t chrc the trong vâ ngoài nuó'c giài quy& theo quy djnh cUa cac t chi.'rc nay,
trir truOng h9p do li cüa VPBank.
e. KIch hoat tInh näng thanh toán trirc tuyn cüa The theo quy djnh cüa VPBank.
f. Thay di cac hn m(rc sCr diing The phü hçp vol chInh sách cüa VPBank trong tCrng thi kS'.
g. Các quyn khác theo Diu Kin Giao Djch Chung nay và quy djnh cOa pháp luat.
2. Nghia vi cüa VPBank
a. Ton tr9ng quyn vâ Ipi Ich cüa Chü the theo Diu Kin Giao Djch Chung nay.
b. Thrc hin dy do, kjp thOi các Inh thanh toán sau khi dã kim tra, kim soát tInh hp pháp,
hop 1 cOa lnh thanh toán.
c. Bâo mat các thông tin v The cOa ChU the, khong dugc phép thu thap, sir diing, chuyn giao
thông tin cüa ChO the cho ben thcr ba khi chua duçc sir dng cOa ChO the tri'r truông hçip Co.
quan nhà nuóc có thtm quyn yêu cu vàIhoc dã diIçYC quy djnh ci th ti Diu Kin Giao
Djch Chung nay.
d. Bi thuô'ng các thit hi thçre t phát sinh do vic VPBank vi phm các quy djnh v cung cp
djch vy the ghi n theo Diu Kin Giao Djch Chung nay và theo quy djnh cUa pháp luat.
e. Các nghia vy khác theo quy djnh tai Diu Kin Giao Djch Chung nay và quy djnh cOa pháp
luât.
Diêu 4. Phm vi sfr diing The và hn mtrc giao d1ch The
1. Pham vi sir diing The:
ChO the dupc scr dyng The d rOt tin mit (tnt throng hpp The phy phát hanh cho ChO the phy
dixói 15 tui) ti cac POS cOa VPBankIT chirc thanh toán the và eác ATM trong lien minh
NAPAS, CO biu tu'gng cOa To chirc the quc t (di vó'i The quc t) ho.c rOt tiên thông qua
phuong thi.c kháe do VPBank trin khai ti'rng thO'i kS', thanh toán tin hang hóa, djch vii tti các
DVCNT, qua internet, qua email, din thoti,... và sCr dyng CáC djch vy khác do VPBank và
các Ngân hang khác có kt ni trçrc tip hoc gián tip vói VPBank thông qua mt hoc mt
so CáC to chirc trung gian cung cp trong phm vi s du va hn mc thâu Chi (nêu cO, trong
phm vi pháp luat cho phép) trên tai khoãn thanh toán duc gn vâi The cOa ChO the. Dôi vi
The phi vat l, phm vi scr dyng The thçrc hin theo quy djnh tai Diu 5 Phân C — Ban Diêu
Kin Giao Djeh Chung V Phát Hanh Va SCr Dyng The Ghi Nq.
ChO the dng ring, khi tham gia eác giao djch thanh toán bang The, tüy thuc vao tirng giao
dich The va yêu câu/quy dinh cOa VPBank vàJhoc cOa To chüc the quôc té vàJhoc cOa
DVCNT phU hap vói quy djnh cUa pháp luat va quy djnh cOa các T chcrc the quc t& giao
dich The có th dupe xác thirc bang môt, mt s trong các phuong thcrc bao gm:
- The va ChO the phai hin din ti DVCNT; vàJhoc
- Ch k' cOa ChCi the trên hóa don giao dch The; hoc
- Nhap ma PIN khi giao djch; hoc
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- Các thông tin the (Ten the/Sd thê/mã CVV/CVC...) thrçc cung cAp qua email, din thoi,
internet...; hoAc
- BAt kS' phuang thirc xác thrc nào khác ma ChC the dang k vói VPBank; hoc
- BAt ki phucrng thirc xác thirc nào khác ma VPBank, To ch'Lrc the quc tê và DVCNT quy
dinh.
ii.

ChCi the hiu và nhn thtrc dAy dC r.ng, khi Chü the thirc hin các giao dich thanh toán the ma
The vàlhoäc Chü the không hiên diên trirc tip tai DVCNT (vi dy: Giao djch MOTO; giao dch
thanh toán trên internet,...) và khi Chü the không báo mt các thông tin v The, The cua Chü
the có th bi Icri dung cho các giao djch thanh toán ma khong cAn The và/ho.c Chü the không
hin diên trirc tip tai DVCNT. BAng viêc ks', xác nhn D nghj côa Khách hang, Chü the xac
nhn và chAp nhan hoàn toàn dAi vo.i cac rCi ro nay.

iii.

Chü the cam kt chju trách nhim thanh toán cho VPBank dAi vó.i tAt câ cac giao dlch phát sinh
va di.rc xac thrc bAng bAt kS' phuong thirc nào nêu tai Dim a trën. Chü the dng rang, sao
kê tài khoán së là bAng chrng xác nhan các giao djch, phi, !ai (nu Ca) va cac khoán ghi no,
ghi cO trong sao kê là dông và có hiu lrc và Chü the së thrc hin thanh toán tAt cá cac giao
dich, phi, !ai th hiên trên sao ke dung thô han quy djnh trong sao kê, tr11 truông h9p do lôi
hach toán nhAm cüa VPBank.

iv.

Ngay khi The du'çc kIch hoat thành công, Chô the duct so' dyng các tInh nãng thanh toán The
trén internet. TruOTlg hpp không có nhu cAu sO dung tinh nãng thanh toán nay, ChO the lien h
vo.i VPBank dA d nghj dong tinh nãng thanh toán nay cOa The.

v.

Tru'ông hçip du'çc phát hành The phi vat l dA si:r dyng, pham vi sO' dyng The phi vat i thirc
hin phái phO hçp vó'i quy djnh tai Khoán nay và Diu 5 PhAn C — Bàn DiAu Kin Giao Djch
Chung VA Phát Hành Va Sir Dung The Ghi Np'.

2. Hn mfrc giao djch The và thay dôi Han mtc giao dlch The:
a. ChO the si dyng The trong pharn vi các Han mirc giao dlch The. Han im.rc giao dch The bao
gm han mrc thanh toán hang hóa djch vi, hn mO'c rOt tiAn mt (bao gm cã han mCrc rat tiAn
mt tai nuc ngoài), han mO'c chuyAn khoàn, han mc thAu chi (nAu Ca) va các han mirc khác
phO hpp vO'i quy djnh cOa VPBank và pháp luat.
b. VPBank du'pc thay dôi các Han mtrc giao djch The phO hpp vó.i chInh sách cOa VPBank trong
trng thO'i k5'. Tru'Ong hp thay di, VPBank së thông báo cho ChO the dup'c bit theo met, mt
s trong các phu'o'ng thirc theo quy djnh tai DiAu Kin Giao Djch Chung nay.
DiAu 5. Phát hành The phi vat i
1.

Thy thuc chInh sách cOa VPBank di vói mt sA dOng/Ioai The, ChO the có thA dang k và du'pt
VPBank phát hành The phi vat i dA si:r dung.

2.

TruO'ng hp ChO the dupt phãt hành The phi vat I, các quy djnh sau dày së du'pt áp dung:
a. The phi vat l du'pt VPBank phát hành cho ChO the dt,ró'i dng the din t€r, khOng du'pt in ra
thành The vat i. ChO the có the thtrc hin truy vAn thông tin The thông qua Djch vy Ngán
hang diên t& cOa VPBank và theo htro'ng dAn cOa VPBank tOng thô'i k5'.
b. Pham vi sO dung The: The phi vat l chi duc sir dung dA thanh toán tiAn hang hóa, djch vu
trên môi trl,rô'ng internet, chu'o'ng trInh Ong dung trên thit bj di dng.
c. Thu gi& The: The phi vat i không du'pc phát hành duó'i dang vat chAt nên không có tru'ô'ng
hpp thu gi The.
d. Phát hành lai The, PIN cUa The phi vat IS': ChO the có quyén yêu cAu VPBank phát hành li
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The, PIN The phi vat 1 trong truô'ng hop bj ! thông tin, do nhu cu cüa Chü the,... Vic phát
hành !ai The, PIN duac thi.xc hin khi Chü the dáp ixng các diu kin theo yêu cAu cüa VPBank.
Chi the có trách nhim thanh toán phi, chi phi lien quan theo quy djnh cüa VPBank.
3.

Tru'Ong hgp Chü the &rac phát hành The phi vat I gn vó, i The vat ngoài quy djnh tai Khoán
2 Diu nay, viéc sr dung The phi vat l' du'çc áp diing theo các quy djnh sau:
a. The vat l gn vol The phi vat l là rnt/rnt s The vat du'Qc VPBank phát hành cho Chü
the và cO thông tin chi ti& nhu' du9'c ghi nhan tai h so v phát hành The phi vat l' cCa ChU
the.
b. The phi vat cO s The, PIN khác voi The vat
c. Loai The, thôi han hiu h.rc, phuong thc kIch hoat The,... cüa The phi vat l' ging vâi The
vatl.
d. Han mrc sr diving cüa The phi vat l thirc hin theo dang k' cüa Chü the phü hop vOi quy djnh
cOa VPBank và không vuqt qua Han mirc scr ding cüa The vat 1)/.
e. Tam khoaldong The: Khi xãy ra các tru'ng hop tam khóa The, dóng The, Chü the (trong trung
hop ChO the yeu cAu) cO th yêu cu tam khóa, dóng The phi vat 1 hoc The vat l hoc 1ira
ch9n tam khóa, dóng dng thai cá hai The; và VPBank (trong truông hop VPBank chU dng
tam khóa, dOng The) có th quyt djnh tam khóa, dóng The phi vat !' ho.c The vat hoc lira
chon tarn khOa, dóng dng thOi ca hai The. Viêc tam khóa, chm dUt tam khóa, dóng The thi,rc
hin theo quy trinh có lien quan cüa VPBank ttrng thôi kS'.
f. Gia han The phi vat 1': Khi h& thOi han hiu lirc, The phi vat l không duçc gia han. TrtrO'ng
hop có nhu cu tip tc si.r diing The phi vat i, Chc the dang k' phát hành mi The phi vat
g.n vOi The vat I' hin hu (nu The vat l hin hüu duct gia han) hoac gn vO The vat l'
mói (nu The vat hin hQu không du,gc gia han và Chü the phát hành lai The vat 1).

4.

Các ni dung khác lien quan tó'i vic phát hành và sir ding The phi vat i không duct quy djnh tai
Diu nay thtrc hin theo Diu Kin Giao Djch Chung nay, quy djnh cña VPBank va quy djnh pháp
luat CO lien quan.

Diéu 6. Các loi phi
Trong qua trInh sci dung The, Chü the có trách nhim thanh toán cho VPBank các loai phi tai Biêu
phi djch vii the cUa VPBank phü hop quy djnh pháp luat, bao gm các loai phi sau:
a.

Các loai phi lien quan dn mo va sü dyng, quàn l' tài khoàn thanh toán dut gn vâi The/The
theo quy djnh cüa VPBank trng thô'i ks'.

b.

Phi phát hành The: Là khoãn phi Chi the phãi thanh toán khi dang k phát hành The, bao gm:
PhI phát hành lAn dAu, phi phát hành lai The.

c.

Phi cAp sao kê giao dich: Là khoàn phi Chü the phài thanh toán khi yêu cAu VPBank cap sao
ke di vOi (các) giao djch.

d.

PhI tra soát: Là khoàn phi ma ChC the phài thanh toán khi có yêu cAu tra soát không dOng hoc
không chInh xác v các giao djch The dâ thirc hin.

e.

Phi xcr l' giao djch The tai ATM: Là khoàn phi ma Chü the phài thanh toán khi thrc hin các
giao djch The tai ATM.

f.

PhI thay di trang thai The: Là khoàn phi ma Chü the phài thanh toán khi yêu cAu m/khOa
The.

g.

Phi dich vu hoäc phi hành chinh di vOi bAt cu yeu cAu nào, djch vy hoc tin ich gia tang nào
do VPBank cung cAp hoc thçrc hin theo yêu cAu cOa ChC the lien quan dn The, tài khoàn
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thanh toán gAn vó.i The cüa ChU the.
h. Các ba1 phi khác phii hpp vol quy djnh cüa pháp lut và du'pc nêu cii the tai Biêu phi djch vy
The cCa VPBank.
2. Biu phi djch vu The sê du,cc VPBank quy djnh và cong b cong khai trên website chinh thá'c
vàlhoAc tai cac dim giao djch cUa VPBank trng thai kS'.
3. Trong truOng hcp Biu phi djch vy The có sir thay di, VPBank së thông báo dn Chü the theo
môt trong cac phi.rong thrc quy dlnh tai Diu Kin Giao Djch Chung nay. Các thay di v phi cO
hiu 1rc áp dyng vói Chü the sau 07 ngày k tir ngày VPBank thông báo và Chii the có trách nhim
thanh toán d.y dü theo Biu phi mói cho VPBank.
4. Tüy thuc vào chinh sách cCa VPBank trng thai k5', ChU the có th di.rçc u'u dãi met, môt s loai
phi khi m The hoc trong mt giai doan nht djnh trong qua trinh sir dyng The. Ht thôi han uu
däi hoãc khi ChC the không dap i.rng các diu kin d dupe huOng uu dãi, VPBank së thi.xc hiên
thu phi theo Biu phi thông thu'O'ng và Chü the có trách nhim thrc hin dy dü nghia vy thanh
toán phi dch vy cho VPBank.
Diêu 7. The chInh và The phit
Chü the chinh cO quyn yêu cAu phát hành The phy theo s lup'ng theo quy djnh cOa VPBank cho
ngu'i di.rgc mInh Oy quyn sü dyng. Chc the chInh và (các) Chc the ph c1ing sr dyng chung môt
tài khoán thanh toán dupe gn vói The ma VPBank cp cho Chii the chinh. Giao dich cua ChO the
chinh và (các) ChO the phy dupe the hin trên ciing mt sao ké.
2.

Chü the chInh là ngu'Oi chju trách nhim v các giao djch thirc hin bang The ci:ia The chInh va (cac)
The ph1i.

3.

Ch the chInh cO quyn yêu cu VPBank ngirng vic scr dyng (các) The phy bng van bàn ma không
cn sir dng ' cOa (cac) ChC the phy. Nu ChU the chInh chinh thc chm dcrt vic scr dyng The thI
(các) Chü the phy cfing phãi ngrng theo. Tuy nhién vic tam ngtrng ho.c chm dit The phy thI
không lam ánh huO'ng gi dn The chInh.

Diu 8. Thu gi&, di, gia h3n, phát hành 1aj The và tfr chi thanh toán The
1.

Phát hành lai, gia han The:
a. ChO the có quyn yêu cu VPBank phát hành Iai The trong truang hpp The bj mt/bj dánh cp,
The hét han scr dyng, thay di hang The hoc yêu cu phát hành The mOi thay th The cu. The
hông,...; vàIho.c gia han The khi The ht thôi gian sü dyng The.
b. Khi Chü the dáp O'ng các diu kin theo yêu cu cüa VPBank, VPBank së xem xét d phát hành
bai, gia han The cho Chü the. ChC the co trách nhim thanh toán phi, chi phi lien quan dn vic
phát hành !ai, gia han The theo quy djnh ciia VPBank.

2. The bj VPBank thu git trong các truOng hpp sau:
a. The giá.
b. The sCr dyng trái phép.
c. Phyc vy cOng tác diu tra, xü 1 ti pham theo quy djnh cOa pháp lust.
d. The nAm trong danh sách The den, The ht thôi han sir dyng The.
e. Các truông hpp khác dirpe thu gi The dupe VPBank quy djnh và cong b cong khai trén
website chinh thc vàlhoàc tai các dim giao dlch cüa VPBank trng thai k5'.
3.

Chci the cO quyn yeu cAu VPBank di, phãt hãnh bai The và phai trã phi di, phát hành lai The theo
quy djnh cCa VPBank.
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4. Khi The ht thi han scr dung, nu Chü the có nhu cu gia han và dáp üng eác diu kin theo yêu
câu cüa VPBank thI VPBank có th gia han thôi han scr dçing The.
5.

Các chi phi lien quan dn di, gia han, phát hành lai The do ChU the thanh toán. VPBank có quyn
ghi no' tài khoàn thanh toán du'Gc gn vo'i The cüa ChC the di vâi các khoan phi lien quan theo quy
djnh cüa VPBank.

6.

Ttr chi thanh toán The: The sê bj ttr chi thanh toán khi:
a. The bj lit kê trong danh sách The den.
b. The dã bj h& thai han sti' dyng.
c. The giá hoäc có lien quan den giao djch già mao.
d. S du tài khoãn thanh toán cCa ChU the chInh khong dC chi trâ khoàn thanh toán.
e. The dã du'qc ChU the thông báo bj mt và VPBank dã xac nhtn vic nhn dixac thông báo nay.
f. Chi the vi pham quy djnh tai Diu Kin Giao Djch Chung nay và các quy djnh cCa VPBank
v viêc sCr dyng The duqc VPBank cong b cOng khai trén website chInh thüc vàJhoc tai các
dim giao djch cüa VPBank trng thO'i kS'.
g. Chü the khong thanh toán dÀy dü các khoãn phi hoc các nghia vy tài ehInh khác theo Biu phi
và!hoc quy djnh du'Qc cOng khai trên website chInh thi'rc và/hoc tai các dim giao djch cüa
VPBank.
h. Chü the scr dyng The d thirc hin các giao djch, hành vi bj cm theo quy djnh pháp lut và
quy djnh cüa VPBank.
I.

The chua dang k hoäc chua du'qc cAp phép sir dyng các djch v11 lien quan ma Chü the yêu cAu
thixc hiên.

j.

Chci the vi pham quy djnh thanh toán the cüa T chü'c thanh toán the và cüa Ngân hang nhà
nu.o.c.

k. Các trLrOng hap khác theo quy dnh cüa VPBank và cüa pháp lut.
7.

Chii the dng ' rang, thy theo chInh sách cCa VPBank t1rng thi kS' (chInh sách bão mt The, chInh
sách phát trin The,...), VPBank có th xem xét yêu cAu Chü the thay di dong (loai) The ma ChC
the dang sir dung sang dOng (loai) The mó'i. Truó'c khi trin khai dông (loai) The mó'i, VPBank se
thông báo cho Chü the v vic thay di nay b&ng mt trong các phuong thirc lien h theo quy djnh
tai Diu Kiên Giao Dlch Chung nay. Tru'O'ng h9p ChC the không thjc hin, thirc hin không dung,
không dÀy dU theo yeu cAu cüa VPBank së duc xem là ChU the vi pham nghia vy tai Diêu Kin
Giao Dich Chung nay, khi do, VPBank cO quyn xem xdt, áp dyng các hinh thrc xcr l phi hqp theo
quy dlnh tai Diu Kin Giao Djch Chung nay.

Diêu 9. Tm khóa, chAm dfrt sfr diing The
1. VPBank có quyn tam khóa, dóng, châm dfrt sü' dijng và thu gifr The cüa Chü the trong các
trtrO'ng h9p sau:
a. The dâ h& han sü dung nhu'ng Chü the khOng có yêu cAu gia han thai han sir dyng The: Truó'c
khi ht thO'i han sü' dung The it nhAt là 01 thang, VPBank së gcri thông báo cho ChC the v vic
phát hành The mó'i d Chü the thông tin lai VPBank. Nu trong vOng 05 ngày ké tr ngày gtri
thông báo ma VPBank không nhn du9'c thông tin phãn hi cUa Chü the v vic tir chi tiép
tue sCr dyng, VPBank coi nhu Chc the vn yêu cAu tip tue scr dung The.
b. Chu the vi pham các quy djnh tai Diu Kin Uiao Djch Chung nay vWhoc các quy djnh cUa
VPBanklcüa pháp lut có lien quan dn phát hành va scr dyng The cua VPBank. Trong truOng
hQp nay, VPBank duc min trách di vó'i bAt kS' sr phuong hai nao tói danh dir, uy tin cüa
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ChU the trong vic yêu cAu thu hci lai The.
o. Cáo truông h9p lien quan den giã mao và quàn 1 rüi ro.
d. Chm dirt scr ding The trong tru'ông h9p không phát sinh giao djch The nào trong khoãng thai
gian lien tiic t& 12 tháng trô' len (hoo thai han khác theo thông báo oña VPBank trng thOi ks')
và xCr l s du trên tài khoán thanh toán du90 gn vó,i The ghi nç oüa Chi the theo quy dinh
cfia Diu Kin Giao Djoh Chung nay và quy djnh oüa pháp luât.
e. ChC the không duy trI s du' ti thiu trên tài khoán thanh toán du'go gn vó'i The theo quy djnh
du'ao VPBank cong b Cong khai trên website chInh thirc vàIhoc tai cáo dim giao djch cüa
VPBank tt1ng thO'i kS'.
f Theo yêu cu cCa co quan nhà nu'óo có thm quyn.
g. Theo yêu cAu cüa Chü the.
h. Cáo tru'O'ng hcp khác theo Diu Kin Giao Djch Chung nay và theo quy djnh cüa VPBank phà
hcp vâi quy dlnh pháp luat và ducc Cong b Cong khai trên website chInh thiro vàlhoãc tai cáo
dim giao djch cüa VPBank t&ng thai k5'.
2.

Chm dü't sfr diing The theo yêu cu cüa Chü the
Chü the có th yéu ou chm d't vio scr dvng The vó'i diu kin dáp C'ng dy dü cáo quy djnh tai
Diu Kiên Giao Djoh Chung nay và thçro hin dy dü cáo nghia vv tài chInh vo'i VPBank theo quy
dnh pháp lutt. ChU the chinh oó quyn yêu ou VPBank ohm dirt vic sir ding bt oir mt The
phiri nao hoäc tht cà cáo The (bao gm Ca The chInh và The phi). ChC the ph oó quyên yêu oau
VPBank chm dirt vio sr ding The phi du'cc cp cho mInh bing oách thông báo btng van bàn tói
VPBank.

3.

Vic chm dü't sfr diing The theo yêu cu cüa Chfl the chi có hiu lirrc và thro'c VPBank chp
thun khi Chü the da thçrc hin dy dii nghia vii và trách nhiêm vOl VPBank nhtr sau:
a. Viêc chm dth scr diing The, tài khoán thanh toán du'90 gn vó'i The chi oó hiu lirro khi VPBank
ohp thun và thirro hin khóa The trên h thng. Theo do, khi ohm dth sir ding The, Chü the
oó nghia vii thanh toán oho VPBank toàn b oáo khoán phi phát sinh (nu co) V cáo nghTa vu
tài chInh lien quan tó'i vio mO và sir ding The.
b. Chü the phài trã lai phôi The oho VPBank và ch.m dirt vic si,r dung The d thanh toán oáo
giao djoh mua ban hang hóa, djch vii thông qua internet, din thoai hoo thu tin. Không k vio
ohAm dOt do, bt kS' giao djoh nao d1x9'o thirro hin bang The hoo ma PIN (dO là bô'i ChO the
hay không) truó'c khi The duç'o trá lai oho VPBank vn së du'o ooi là do ChO the da thirro hin
giao djch The, ChO the vn oó tráoh nhim thanh toán di vO'i cáo giao djch phát sinh do oho
VPBank.
o. Trua'ng hp ChO the không np lai phôi The, ChO the së phái thanh toán oho VPBank khoân
phi tht lao The (nu oo) theo quy djnh duo cong b cOng khai oOa VPBank.
d. Không phv thuo vào vio ChO the yeu o.0 ohAm dOt vio sir dung The, trong yang 30 ngày k
ttr ngày ChO the yeu c&u chm dOt scr di,ing The va/hoac ngãy VPBank thçrc hin khóa The, nu
The oUa ChO the có phát sinh giao djch thI ChO the vn 00 trách nhim thanh toán di vó'i cáo
giao djch phát sinh di vo'i VPBank. Cáo giao djch nay là cáo giao djch do VPBank da thrc
hin truc khi yeu cu VPBank chAm dOt str ding The nhirng nghia vii thanh toán phát sinh
sau thai dim chm dOt s& diing The.

Diu 10. Cung cp thông tin, hoàn trã tin trên The chu'a sir diing ht
1.

ChO the dirgo quyn yeu cu VPBank cung op thông tin v s dir tài khoán thanh toán dirot gAn
vO'i The, Ijch sO' giao djch The và cáo thOng tin cn thit khác lien quan tó'i vio sir dung The. D
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duçic cung cp thông tin, Chü the có th tryc tip dn các dim giao djch cüa VPBank hoc lien h
vâi VPBank thông qua tng dâi din thoi s din thoi 190054541 5/st din thoi khác theo thông
báo cia VPBank hoc thông qua phuo'ng thrc khác do VPBank trin khai tirng thai kS'. Chü the
có nghia vu tuân thC quy dinh, yeu cu và thanh toán các khoãn phi,... theo quy djnh cüa VPBank
khi d nghj VPBank cung cp thông tin. Khi nhn du,çc yëu cu hçp 1 cüa ChU the, VPBank së
thuc hin cung cp thông tin cho ChU the trén co so' phU hgp vói quy djnh cUa pháp luat. Vic cung
cap thông tin së du,qc VPBank thçrc hin bAng phuong thirc do VPBank va Chü the thôa thun ti
thi dim ChC the yêu câu phü hcip vói quy djnh cua pháp lut. Chü the dng ' rAng VPBank CO
th thirc hin da dng các phuang thirc cung cap thông tin cho ChU the (cung cap thông tin bAng
van ban, qua din thoai, qua email, tin nhAn SMS,...), các phuung thcrc cung cap thông tin qua
din thoi, email và tin nhAn SMS có th së Co rOi ro trong tru'ông h9p thông tin cá nhân, tài khoãn,
The cOa Chü the bj tit h. ChO the xac nhan dA bit và nhan thirc dy dO v cac rOi ro nay và cam
k& chju mi rUi ro phát sinh (nu co).
2.

Các ben dng rAng, vi bAt kS' l' do nào ma The bj dóng, chAm dOt hiu hrc,... s tin trên tài
khoãn thanh toán du9c gAn vOi The sê duçic xtr I' theo quy djnh v sir dyng tài khoãn thanh toán
cOa VPBank theo quy djnh cOa VPBank trng thô'i kS'.

Diu 11. Dam bão an toãn và bäo mat trong sfr ding The
Be aam bão an toàn Va bão mat trong sr ding The, Chü the có trách nhim:
a. Bâo quãn The, bào mitt PIN, các ma xác nhan ChO the khác, các thông tin The, thông tin giao
djch, không d l thông tin The,...
b. Không dugc cho nguOi khác sü dyng The, chuyn nhi.rcing The cho nguOi khác, cAm c/th
chAp The cho bAt kS' t chirc, Ca nhân nao.
c. Tuân thO các hirOng dAn, quy trInh bão mat ma VPBank valhoac các t chirc lien quan (T
chirc thanh toán the, T chirc chuyn mach the, DVCNT,...) cung cAp, thi& lap hoc yêu cAu
khi ChO the thirc hin cac giao djch The. Thy trng giao dich, djch vy ma ChO the thirc hiên,
ChO the cO th dugc yêu cAu si ding mt hoac mt s các yu th bào mat tuong rng vi
phuo'ng thi.rc xác thirc ChU the ma giao dich, djch vii do yêu cAu bao gm nhung không gii
han thông tin v s The, mat khAu, ten dang nhap, OTP, câu hOi bào mat, ma s bào mat, s
diên thoai, email ma ChO the dà däng k' vi VPBank,... ChO the có trách nhim bão mat cac
yu t bão mat nêu trên, dng thai phai thirc hin các bin pháp hp l d ngãn chan vic sü
dung trái phép các yu t báo mat nêu trén. ChO the chju trách nhim ye các thit hi xãy ra do
các yu t báo mat bi lô, bj dánh cAp, bj li dyng,... phO hp vOi quy dnh ti Diêu Kin Giao
Djch Chung nay.
d. Chà the cO trách nhim bão quàn các thit bj din tir dtrc dOng dA kát ni vO'i h thng cUa
VPBank và thirc hin các giao djch The (may tInh, din thoai,...), ChO the không nên rôi thiêt
bj ma ChO the dOng d giao djch vào bAt k5' lOc nào hoac d bAt k5' ngui khác si'r diing thiêt
bj do cho dn khi ChU the da dang xuAt khOi h thng, man hInh giao djch.
e. Thông bao và phi hp kjp thO'i vO'i VPBank d xir l cac vAn d lien quan tOi vic bão dam an
toàn và bao mat The trong qua trInh sO dyng The. D dam bão an cho tài san và giao djch cUa
ChO the, ChO the d nghj VPBank thuc hin các bin pháp thIch hp nhu khOa hoac tm khOa
The, tir chi giao djch The khi các yu t bao mat cOa ChO the du'c h thng kiém tra và phán
hi là không chinh xác sau mt s lAn truy cap nhAt djnh.
f. Tuân thCi cac nghia vu, trách nhim khác theo quy djnh cOa pháp luat vA bão dam an toàn va
bão mat thông tin trong sr dyng The.
2.

B dam bão an toàn và bão mat The, VPBank có trách nhim:
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a. Thirc hin các bin pháp dam bão an toàn, phông ngtra rcii ro cho giao djch The theo các nguyen
tc, quy djnh cOa pháp Iut.
b. Báo mt thông tin lien quan dn hoat dng The; dam bâo h thng co sO h t.ng, k' thut phic
vy quán I hot thng phát hãnh, thanh toán The van hânh an toàn vâ thông sut.
c. Thit Isp, duy trI tng dài din thoai 24/7 d tip nhn, xr l kjp thOi các thông tin phãn ành
tr Chü the.
d. Tuân thO các nghia vy, trách nhim khác theo quy djnh cüa pháp Iut v dam báo an toân va
bão mt thông tin trong phát hành và thanh toán The.
3.

hoc phát hin PIN, CáC yu t bão mt The bj 16, bj lci dyng, ChO the
Khi The bj mat cap, tht
phái báo ngay cho VPBank theo s din thoai 19005454 15/si din thoai khác theo thông báo ciia
VPBank ttrng thô'i kS' hoc Chi nhánh gAn nhât và ngay sau do chInh thirc XáC nhn thông báo nay
bang vAn bAn cho VPBank. Tru'ông hcp The bj 19i dyng do vic mat cap, thAt lac, l PIN, CAC gian
1n/giA mao khác truóc khi VPBank cO thông báo bang vAn bAn hoc btng thông dip d lieu CO
giá trj phAp l2 v vic VPBank dA xü l thông báo mAt The ti.r Chü the, ChO the phai hoAn toAn
chiu thit hai va bi thu'ng thit hai di vOi tAt cA CáC giao djch Cua The do vic The bj Igi dyng
gAy ra. VPBank sê thirc hin khóa The ngay khi nhn duçYC thông báo Cüa ChO the vA hoAn thAnh
viC xü l thông bAo nhn duçc ti' Chü the không qua 05 ngAy lAm vic dôi vOi The CO BIN do
Ngân hAng nhA nu,O,c cAp hoc 10 ngAy lAm vic di vO'i The cO BIN do To ChOC the quôC té Cap
k tr ngAy nhn du,gc thông bAo cUa Chü the theo quy djnh tai KhoAn nAy.

lJiêu 12. Tra soát, xu 1 khiu nai trong qua trInh sr diing The
1. Phtroiig thuc tip nhn dé nghj tra soát, khiu nai cüa Chü the
a. Khi cO nhu CU tra soát, khiu nai di vâi các giao djch The, ChU the cO th trrc tiAp dn cAc
Diem giao djch cOa VPBank hoc lien h vOi VPBank thông qua tng dAi dién thoai s diên thoai
19005454 I5/s din thoai khác theo thông báo cOa VPBank hoc thông qua phuang thtc khAc
do VPBank triAn khai vA thông báo cho ChO the thng thai ks'. Trung hgp ChO the d nghj tra
soát, khiAu nai qua tng dài din thoai Cüa VPBank, ChCi the cO tráCh nhim b sung giAy d nghj
tra soAt, khiAu nai (theo mu cüa VPBank) trong thô'i han theo quy djnh cüa VPBank thng thOi
kS'. Chi the cAn tuân thu dAy dü các quy djnh, yeu cAu vA thu tyC theo quy djnh cOa VPBank khi
thrc hin tra soát, khiAu nai phu h9p vói quy djnh cüa phAp lut. Truàng hgp üy quyn cho nguOi
khác d nghj tra soát, khiAu nai, Chü the thirc hin theo quy djnh cüa VPBank vA quy djnh cCia
pháp Iut v Cy quyn. CAc yêu CAU tra soAt, khiu nai cOa Chü the phAi dugc gcri tOi VPBank
trong thai han do VPBank quy djnh phi hgp vOi quy dlnh cOa pháp lut cO lien quan.
b. Trt.rng hgp Chu the thông bAo cho VPBank v vic nghi ngô cO gian lan hoc tn thAt, dA kjp
thôi han ch các tAn thAt phát sinh, Chc the dAng cho VPBank thyc hin xem xét khOa The.
Truông hgp khóa The, VPBank së thông báo cho Chü the du'gc biAt và chju trách nhim vOi toAn
b tAn thAt tài chInh phát sinh dAi vOi Chü the do viac 5ir dyng The sau thOi dim khOa The.
2. Thô'i han th I d ngh tra soát, khiu nai cüa VPBank: Thy thuc vào tt1ng loai The (The cO
BIN do NgAn hAng nhA nuOc cAp, The cO BIN do Ta chüc the quAc tA cAp) vA vào tirng loai hinh
giao djch The mA Chu thirc hian (giao djch The trong ni mang VPBank, giao djch The lien ngân
hAng, giao djch thanh toán, giao djch rOt tiAn mt tai ATM, ...), VPBank së giAi quyt vA trA lôi
cac dA nghj tra soát, khiAu nai cOa ChCi the trong thôi han tuong trng vó.i tInh chAt cOa trng giao dch
trên co s tuân thu thôi gian xü l tra soát, khiAu nai tAi da cOa pháp luat. ThOi han giAi quyAt vA trA
li dA nghj tra soát, khiu nai së dugc VPBank Cong bA cong khai.
3. Xr l kt qua tra soát, khiu nai: Viéc xcr 1 kAt quA tra soát, khiu nai cCia ChO the s thrgc
VPBank thyc hin trong thOi han theo quy djnh cOa pháp luat vA dAm bAo các nguyen tAc sau:
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a.

Trung h9p có tn tMt phát sinh và nguyen nhân du,çcc xác djnh không do 1i cüa Chü the
vãJho.c không thuc các truô'ng hcip bt khà khang theo quy djnh tai Diu Kin Giao Djch
Chung nay, trong thi han ti da 05 ngày lam vic k tr ngày thông báo k& qua tra soát, khiu
nai cho ChU the, VPBank së thrc hin vic bi hoàn cho ChU the theo thôa thun bang van ban
giüa VPBank và ChU the. TruOng hçp tn th.t phát sinh do li cCa các ben lien quan (T chüc
thanh toán the, T chirc chuyn mach the, T chc the quc t& DVCNT, ...), ben có li thirc
hiên bi hoàn cho VPBank theo thôa thuan giüa cac ben phü hgp vâi quy djnh cüa pháp lut.

b.

TnrO'ng hçp có tn that phát sinh và nguyen nhân duçc xác djnh do 1i cüa Chü the: VPBank
không có nghia vi thirc hin vic bi hoàn tn tht cho Chü the.

c.

Tru'ng hcip ht thôi han xtr 1 d nghj d nghj tra soát, khiu nai theo thôa thuan tai Diu Kin
Giao Dich Chung nay ma chixa xac djnh duc nguyen nhân hay li cUa ben nào thi trong vông
15 ngày lam vic tip theo, VPBank và Chü the së thôa thun b&ng van bàn v phuong an xcr
l hoäc thôa thuân v viêc tam thai bi hoàn t'n that cho ChC the eho dn khi có két luân cui
cüng cüa co quan có thm quyn phân djnh rö li va trách nhim cCa các ben.

d.

Truô'ng hgp vii vic có du hiu ti pham, VPBank se thrc hin thông báo cho co quan nha
nu'ó'c có thAm quyn theo quy djnh cUa pháp lut v t tiing hinh str và báo cáo Ngan hang nhà
nu'óc (Vii Thanh toán, Ngan hang nhà nuóc chi nhánh cac tinh, thành ph trén dja ban); dng
thô'i, thông báo b&ng van bàn cho Chü the v tInh trng xir l' d nghj tra soát, khiu nai. Vic
xi:r 1' k& qua tra soát, khiu nai thuôc trách nhim giai quyt cCa co quan nba nuó'c có thm
quyn. Trong truông hçp co quan nhà nu.ó'c có thAm quyn thông báo kt qua giai quyt không
có yu t ti pham, trong vOng 15 ngày lam vic k ttr ngày cO k& 1un cUa co quan nhà nuó'c
có thm quyn, VPBank va ChU the së thôa thuan v phuong an th l' kt qua tra soát, khiu
nai.

e.

Tru'àng h9p VPBank , Chii the và các ben lien quan không thôa thun du'9,c va/ho.c không
dng ' vOi qua trinh d ngh tra soát, khiu nai thI vic giâi quyt tranh chAp thr9'c thirc hin
theo quy djnh cUa pháp 1ut.

Diu 13. Sçr kiin bat khã kháng
Six kiên bAt kha kháng là six kin xày ra mOt cách khách quan ma mi ben hoc các ben trong Hçp
Dng khong th luOng truOc duc và không th khac phitc dixgc d thrc hin các nghia vi cCa mInh
theo Hop Dtng, mc dii dâ áp dimg mi bin pháp cAn thit va kha nàng cho phép.

2.

Các ben nhAt trI thóa thun mt trong các truông hp sau duct coi là si,r kin bAt khã kháng:
a. Chin tranh hoc do thien tai hoc do thay di chInh sách pháp luat cüa Nha nuc.
b. Quyt djnh, yêu cAu cüa co quan nhà nu&c có thAm quyn, th chirc the quc t, các t chüc
quc t có tham gia vào các boat dng phông chng rcra tin, phông chng gian lan,
c. Sir c thrOng truyn, din, ning, thit bi, vi rut, các li k thuât, sir gián doan trong vic cung
cAp djch vl1 ttr các nba cung cAp, ben th ba cung cAp djch vv cho VPBank,... xáy ra bAt ng,
nAm ngoai kha nàng kiArn soát cUa VPBank.
d. Các sir kin xày ra rnt cách khách quan không th Iung truóc duct và không thA khAc phiic
duoc mac dO VPBank da áp diing mci bin pháp cAn thiAt va khâ nàng cho phép.
e. Các trumg hcp khác theo quy djnh cOa pháp luat.

3. Khi xày ra sy kin bAt khã khang, VPBank trong pham vi khã nàng có thA së thc hin thông báo
cho ChU the duct biAt, áp diring tAi da các bin pháp dA han chA, khAc phiic sir cA, bào dam vic
cung cAp djch vy cho ChCI the môt cách lien tac. KhOng phy thuc vào quy djnh tai Khoàn nay, vic
môt trong các ben/cac ben bj tác dng bôi sir kin bAt khã kháng dn dn không thirc hin duct
nghTa vu cUa mInh theo Hp Dng không bj coi là vi pham nghia vii theo Hp Dng và cOng không
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phài là co

so,

d ben cOn li yêu cu bi thuOng, pht vi phm và cac quyn khác theo quy djnh t?i

Hcip Dng.

PHAN D — BAN DIEU KIN GIAO DICH CHUNG yE CUNG CAP vA siY
DVNG DICH VJ NGAN HANG DIN TU', sU' DVNG PHIXONG TH1YC XAC
THU'C VPBANK SMART OTP
(Thu5c Dicu kin giao d,ich chung v cung cO'p va sir dyng các Dch vy phi tin dyng áp dyng dOi vái
Khách hang cá nhán tai VPBank)
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Diêu 1. Giãi thIch tfr ngfr
1. "Tài Khoãn": Là các tài khoãn du,çc KH mO ti NH bao gm nhi.rng không giói han các tài khoàn
thanh toán; tài khoãn tin gUi có kS' han, khong k' han; tài khoãn the tin diing; tài khoãn the trã
truóc; tài khoãn vi din tir ... va bt kS' tài khoãn nao khác du9c KH sir dçtng d tham gia vào các
Giao Djch Ngan Hang Din Tcr.
2. "Khách Hàng/KH": Là khách hang cá nhân sU ding Djch V Ngan Hang Din Tir cUa VPBank.
Khi có tir hai nguO trO len c1ing scr ding Tài Khoàn, thut ng "Khách Hang" di.rqc hiu bao gm
trng nguO'i va tht cã cac chU so htu chung cUa Tài Khoãn do, ttrng ngithi va tAt cà cac chU sà htu
chung chju trách nhim lien dói di vói cac trách nhiêm, nghia vi dixçic quy djnh cho KH theo quy
djnh tai Diu Kiên Giao Djch Chung nay.
3. "Djch V Ngân Hang Diên Tr/Djch Viii NHDT/D1ch Vit": Là tAt ca các djch vii hin t?i hay trong
tuang lai duc VPBank cung cAp thông qua H Thng Ngan Hang Din Tir, qua do Khách Hang
CO th thirc hin các Giao Djch, sir dimg các san phAm, djch vii ngân hang ma không cAn phãi trirc
tip ti tri,i sO' Ngan Hang. Djch Vi NHDT bao gm nhung không giri han các Djch vii ngân hang
trên internet nhu VPBank NEO, ...; Djch vi.i ngân hang qua din thoai nhu Phone Banking; Dch
vii SMS Banking và các Djch Vii NHDT khác do VPBank trin khai tirng thôi ks'.
4. "Giao Djch Ngân Hang Din TirlGiao Dlch NHDT/Giao Dlch": Là các giao djch duçrc KH thirc
hiên d sir dyng các Djch Vu NHDT ma NH cung cAp. Các Giao Djch NHDT së du'c thy'c hin
trén He Thng NHDT trên CO SO phii h9V vol thóa thun giU'a NH và KH trong Diu Kin Giao
Djch Chung nay.
5. "GiAy tie ngh kiêm Hqp dng": Trong PhAn D nay duçic hiu là Van bàn, chi'rng tt'r cung Cap và
sü dung Dich vu phi tin dung ci th lien quan dn cung cAp và scr dung djch vii ngân hang din t1r,
sCr dyng phuung thirc XáC thuc VPBank Smart OTP. Thy t1rng trirOng hQp, GiAy d nghj kiêm Hqp
dng có th là GiAy d nghj dang k kiêm Hçrp dng sir ding djch vy hoc GiAy d nghj dang k
djch vy hotc Don clang k kiêm Hcrp dng cung cap và sir dyng djch yin ngân hang din tCr, sCr dyng
phu'ong thi.rc xác thinrc VPBank Smart OTP hoc Don dang k thay di sir dyng dch vini ngân hang
din tCr, sCr dining phuo'ng thCrc xac thinrc VPBank Smart OTP hoc hành vi tãi Crng ding VPBank
Smart OTP, chAp nhân diu kin giao djch chung nay và kIch boat T.5ng Dining bAng ma khóa kIch
boat di.rqc VPBank gUi tó'i S Din Thoai Dang K ling Ding Smart OTP cCia Khách Hang ho.c
bAt k5i vAn bàn nào khác du'Q'c giao kt giU'a Khách hang và VPBank v vic cung cAp và sir diing
dch vy ngân hang din tcr, sir dung phu'ong thirc xác thinrc VPBank Smart OTP.
6. "Ho'p dlng cung cAp và sü dung dch viii ngân hang din tir, sfr ding phu'o'ng thu'c xác thinrc
VPBank Smart OTP": Là thoã thun giü'a NH và KH v vic cung cAp và sir dung dch vy ngân
hang din tU, sO' dyng phu'o'ng thirc xác thçrc VPBank Smart OTP. H9'p dng nay du'c tao 1p bi
(I) GiAy dA nghj kiêm Hqp dng; và (ii) PhAn A - Các Diu Khoãn Va DiAu Kin Chung và PhAn D
— Bàn Diu Kin Giao Djch Chung V Cung CAp Va Sir Dyng Djch Vini Ngân Hang Din Tir, Sir
Dyng Phuong Thtrc Xác Thu'c VPBank Smart OTP. Hçrp dng cung cAp và si.r dung djch vy ngân
hang din tcr, scr dyng phu'ong thU'c xac thy'c VPBank Smart OTP cO hiu linrc k tir ngày VPBank
chAp thu.n nhi.r ghi nhn tai GiAy d nghj kiêm Hgp dng cho dn khi VPBank và Khách hang thuc
hin xong toàn b quyAn và nghia vy theo H9'p ding cung cAp và sir dung djch vini ngân hang din
t'.r, scr dyng phiiang thirc xAc thinrc VPBank Smart OTP.
7. "He Thng Ngãn Hang Din Tfr/H Thng NHDT/H Thong": Là mt t.p hçrp cO cAu trOc cAc
trang thit bj phAn ccrng, phAn mm, ca sO' dU Iiu, h thng mng truyAn thông và an ninh bão mt
ma Ngan Hang scr dyng d san xuAt, truyn nhn, thu thp, xcr 1)2, luu trü' và trao di thông tin phyc
vy cho vic quàn 1)2 Va cung cap Djch Vy NHDT tó'i KH; KH thông qua các thiêt bj din tü' có scr
dung các loal mng ha tAng nhu' mang d lieu khOng dày (ADSL, GPRS, 3G, Wifi...), mng vin
thông di dng (GSM)... cO th kt ni, tu'o'ng tác vó'i H Thng NHDT cUa VPBank d thuc hin
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A

Giao Djch NHDT.
8. "Thit B1 Din T&": Là các thit bj hot dng dira trên cong ngh din, din tr, k thut s, tir tInh,
truyn dn khOng day, quang hoc, din tr hoàc cong ngh tuong ti1 ma bang vic sü diing thit bi
nay, KH có th kt ni dn H Thng NHDT cüa VPBank dê sCr dung Djch VU NHDT do VPBank
cung cp. Thi& Bi Din TCr có th bao gm (nhung khOng giói h?n) may tInh dé bàn, may tInh xách
tay, may tInh bang, diên thoai di dng...
9. "Ten Bang Nhp": Là nhn dng duy nhAt, bao gm tAt cà các cUim t&, mat ma, chü sA, k9 hiêu
hoc cac hInh thrc nhn dng khác du'çc NH cung cAp cho KH hoc ducc KH dang k vói NH. Ten
Däng Nhp thrcic dung dA dang nhp vào H ThAng NHDT khi KH tham gia các Dich Vu, Giao
Djch ma NH có yêu cu Ten Dang Nhp.
10. "Mat KhAu": Là bao gm tAt ca các cum tir, mt ma, chQ sA, k2 hiêu hoäc các hinh thi.rc nhn dang
khác dixç'c bão mt và ducc cung cAp cho KH/hoc dl.r9c KH dang k' vO,i NT-I ma cym tü', mt ma,
chU sA hoc cac hInh thtrc nhn dang khác dO ducc sü dyng dA kAt nAi vOi H ThAng NHDT khi
KH tham gia các Djch Vu, Giao Dich ma NH có yêu cAu Mat KhAu.
11. "Ma Khóa BI Mt/OTP (bao gm Ca Smart OTP)": Là ma khóa bI mt có giá trj scr dyng môt
lAn và cO hiu lUre trong mt khoàng thai gian nhAt djnh, thu0ng du'çrc sCr diring nhu mt yAu tA thi.
hai dA xác thirc nguOi dung truy cp vào H ThAng hoc thUrc hin Giao djch NHET. Thy tüilg Giao
Dich NHDT, truó'c mi IAn KH thisc hin Giao Dich, NH sê cung cAp cho KH ma OTP bng cc
phuDng thCrc phü hçp vOi tirng Djch vy, Giao djch NHDT theo quy dnh cüa Ngân I-lang trong tirng
thôi kS', bao gm nhi.rng khong giói han các phuong thirc nhu gCri qua dja chi thu diên tii hoãc tin
nhn SMS tói s din thoai di dng ma Khách Hang dà dàng k vói NH.
- So Bao
., Mt/TPIN,,: La ma so bao
12. "Ma
mat du'çic dung de xac thi,rc KH khi KH su' dyng D1ch vU
ngan hang qua din thoi.

13. "Yu T6 Bão Mt": Là Ten Däng Nhp, Mat KhAu, Ma Khóa BI Mt/OTP, câu hOi bào mat, s
diên thoai cOa KH, Ma sA Bào Mt/TPIN, các yu tA nhân din sinh tr.c hçc hay bAt k' yu tA nào
khác ma KH dang k' vOi NH hoc ducrc NT-I cung cAp vàJhoc nhn diën, xác thçrc khi KH str dyng
Djch Vy NHDT (bao gm nhung khOng giói han hp ten, sA ehcrng minh nhan dan, can cuóc cong
dan, h chiAu, ngày tháng nãm sinh cOa KH hoc thông tin san phAm djch vy KH dang thUrc hin...).
Tày trng Djch Vii, Giao Djch NHDT ma KH tham gia, mt hotc mt sA yu to néu trên sé dupe
NH sCr dyng dA xác thUrc KH trén co SO' phü hpp vói Phuong Thóc Xac ThUrc ma NH quy djnh cho
Djch Vu, Giao Djch do.
14. "Chirng Tr Bin Tfr": Là các dU Iiu din tir dupe tao Ip trên H Thông Ngân Hang Din Tir dé
sir dyng trong cac Giao Djch NHDT cUa Khach Hang tai VPBank. ChCrng tr din tr bao gôm nhung
khOng gii han cac hap dng, thOa thun, các diu khoãn và diu kiên, d nghj, thông báo, xac nhn,
chi dAn, thông tin, lnh thanh toán, Chi Thj Din TO' và cac thông dip d lieu khac lien quan tO'i
vic giao kt hay thuc hiên cac Giao Djch NHDT giCa NH và KH. Trong PhAn D nay dupe hiAu là
Van bàn, chOng tir cung cAp và sir dyng Djch vy phi tin dyng cy thA lien quan dn vic cung cAp và
scr dung djch vu ngân hang din tir, 5ir dyng phtro'ng thirc xác thUrc VPBank SMART OTP.
15. "Ch& K Din Th": Là chfl' k' dupe tao 1p du'âi dng tCr, cM, s6, k hiéu, am thanh hoäc các hinh
thirc kháe bAng thi& bj din tCr, gAn lin hoäc kt hgp mt each hpp l' vOi Chrng Ttr Din Tj:r, có
kha nàng xác nhn ngisO'i k,2 ChCrng Tr Din Tir và xac nhn sy' chAp thun cOa ngu'O'i do di vai
Chirng Tir Din Ttr dupe k.
16. "Clii Th Bin Tfr": La bAt kS' lnh hoc yêu cAu hoc chi dAn dupe KH du'a ra cho NH thông qua
viee sO' dyng eac Phuang Tin Diên Tir d yéu eAu NH thyc hiën Giao Dich NHDT.
17. "Phurnig Thuc Xác Thijc": Là each thtrc H ThAng Ngân Hang Din TO cOa VPBank xác thyc
KH và Chi Thi Dién Tü COa KH tru'ó'c khi thuc hiên các Giao Dich NHDT cho KH.
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18. "USSD": Là kênh tu'ong tác hai chiu theo thOi gian thirc, gn ging nhu SMS Va bj giái han 182
ki tr. Thay vi truyn tãi thông tin gifla ngu'i dung thI USSD giüp nhà mng và ngtr?ii dung giao
tip vói nhau, tr do có th sir dung các dich v1 giá trj gia tang nhu np tin din thoai (* 100#), kim
tra tài khoàn (*1O1#) và nhiu 1nh khác nUa tüy theo nhà mng.
Cãc thut ng& vit hoa khác không duqc giãi thich trong PhAn D nay sê duçc hiu và giái thIch theo cac
ni dung trong Phân A - Các diu khoãn và diu kiin chung cüa Diu kin giao djch chung; Van bàn,
chüng tir cung cp và si.'r diing Djch vii phi tin ding.
Biu 2.

Tham Gia Giao Djch Ngân Hang Din Ttr Va Vic Khách Hang Thira Nhn Các Giao
Djch Dtrçc Thtrc Hin Qua H Thng Ngân Hang Din Tir

1. TUy thuc ehinh sách cua NH ti'rng thO'i kS', Khách Hang có th dãng k tham gia sCr d1ing Djch Vi
NHDT cUa VPBank thông qua mt trong eác phu'ong thi.re sau (i) k Giy d nghj sü' diving Djch Vçi
NHDT theo mu biu do VPBank quy djnh; (ii) doe, kê khai thông tin và xác nhn dng sCr ding
Djch Vu NHDT cüa VPBank thông qua các website, các 1rng diing phAn mm cüa VPBank; (iii)
nhn tin qua din thoai di dng, gpi din bng s din thoai dä dAng k tO'i VPBank; (iv) gCri email
tr email dä dang k vO'i NH và (iv) các phuong thCrc khác do VPBank phát trin và chip nhn ttrng
thôi kS'.
2. Khách Hang dng ring các Giao D(ch NHDT dixgc coi là dupe xác !p bOi KM và không th bj
tir chi khi H Thng Ngân Hang Din Tcr xac thirc dupe Ch K Din Tcr eüa KH vàIho.c (cac)
Yu T Bào Mt dupe sir diing là cOa KH. Các ben dng rang Chu' K Din TCr cua KH là ehc k
duoc nhan dng, xác thirc thông qua H Thng Ngan Hang Din Tir cüa VPBank hoie h thng
khác do VPBank chi djnh. Bt kS' mt hành dng nào cUa KH nh.m xác lip, thirc hin các Giao
Dich NHDT (nhu dang nhâp b.ng Ten Dãng Nhp, Mt Khu; KH ké khai thông tin tao 1p ChOng
Tr Din TCr, kIch chpn chap thun/tip tiic trên h thng d thre hin Giao Djch; nhp ma OTP;
nh&n tin theo cO pháp ti.'r s din thoai dà dang k' vói VPBank; gpi din bang s din thoai dà dang
k' tói VPBank; nhp TPIN . . ..) dupe coi là KH da scr diing Ch K Din TU d k k& các Ching
Tix Diên Tr vo.i VPBank. Không phii thuc vào các quy djnh kháe cCia Diu Kin Giao Djch Chung
nay, KH hiu và dng r.ng, khi KH sü dung Dich Vu NHDT, bt kS' Yu T Bào Mat nào cua
KH, sau khi due H Thông cüa NH xac nhn là hp l cüng duc coi là Chit' K Din Tü' cüa KH
và Chit'ng Ta' Din Tü du'gc coi là dà dupe k' kt bO'i Khách hang khi H Thng Ngân Hang Din
Tir cOa VPBank xac thije KH và xác nhn sij chp thun cita KH vth Chcrng Tir Din Tir dO thông
qua xác thirc các Yu T Bào Mat và qua trInh KH thirc hin các hành dng dé hoàn tat cáe Giao
Djch NHDT.
3. Chi K2 Diên Tu cita Khách Hang dupe tao lap, xác thirc theo quy djnh tai Diêu Kin Giao Djeh
Chung nay cO giá trl pháp 1 nhix ehti't k' bang tay eüa Khách Hang trên van bàn giây và cO giá trj
chtrng minh sir dng /chp thun caa Khách Hang di vói Chirng Tir Din Tcr dupe k. KH theo
do sit có quyn và chju sr rang buc dy dit bO'i eac nghia vi.j vói NH theo quy djnh tai cac Chirng
Tir Din Tü tuong crng, quy djnh cita Diu Kin Giao Djch Chung nay, quy djnh cüa NH và quy
djnh cüa pháp lut.
4. Tity tit'ng Dich Vii NHDT ma KH sü dung và Giao Djch NHDT ma KH tham gia, KH xác nhan và
dng ring phu'ong thu'e gui, nhân Chitng Tit' Din T' gifla KH và NH sit dupe thrc hin co bàn
theo trInh ti.r sau:
a) KH s' dung cáe Thi& Bj Din TCr d truy ep vào/tu'o'ng tác vO'i He Thong NHDT eUa NH
(thông qua viie dang nhp vao website vàIhoe phin mm irng dung cüa NH; nhän tin, gpi
diên, gui email dn tng dài eüa NH hoe sir ding các phuo'ng tin, each thire kháe d truy e.p
cng cung ctp Dich Vu NT-IDT cüa NH) d khô'i tao Giao Dich, dang k' sir dung hoc yêu câu
eung ep Djeh Vi (Chi Thj Din Tir).
b) Tity theo tirng Djeh Viii, Giao Djeh ma KH d nghj, H Thng NHDT cüa NH sit thire hin
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Phixang Thirc Xác Thirc tuong (mg theo quy djnh cüa NH d xác thirc KH vâIhoc chi dn hoc
yeu cAu KH thrc hin các thao tác xác nhân Giao Djch truó'c khi thrc hiên Giao Dich cho KH.
c) KH thi.rc hin các thao tác theo yêu cu, chi dn cüa NH d hoàn tAt Giao Djch ma KH dã d
nghj NT-I thirc hin.
KH xác nhn dng 2 voi cac phuong thtrc giao va nhn Chirng Tr Din Tir nhi.r nêu tai Mic nay và
cam két chju rang buc vó.i toàn b các Chrng Ti Din Tir, các Giao Dich NHDT duGc thuc hiên
theo các phuang thüc nay.
Diêu 3.

Bang K, Thay Bi Phu'ong Th&c Xác Thirc VPBank Smart OTP

1. B&ng vic tái IiFng Dirng VPBank Smart OTP, chAp nhn Diu Kin Giao Djch Chung nay và kIch
hoat IiJng Diing bang mA khóa kIch boat du'cic VPBank gri tó'i S Din Thoai Dang K2 ifng Diing
Smart OTP ci:ia Khách HAng, Khách Hang dng rAng:
a) Di vói các Giao Djch yêu câu Phuong Thftc XAc Thirc VPBank Smart OTP theo quy dinh cia
VPBank trng thOi k3i: Khách Hang dng Ap ding Phuong Thi.rc XAc Thirc VPBank Smart OTP
thay cho các phuong thtrc xac thirc khác dA dang k tai VPBank truóc do (nu có);
b) Di vó,i các Giao Djch khong yêu cAu Phuang Thrc XAc Thrc VPBank Smart OTP theo quy
djnh cüa VPBank t1rng thOi kS': Khách Hang dng áp dyng theo các phuong thüc xac thirc khác
do VPBank cung cAp ti~ng thOi kS'.
2. HInh thrc dang k, thay di Phuong Thirc Xác Thyc VPBank Smart OTP:
Vic dang k, thay di Phuong ThIrc Xác Thirc VPBank Smart OTP du9c Khách Hang thuc hiên
tai các Don vj kinh doanh cia VPBank hoc thông qua H Thng NHDT hoac thông qua các hInh
thtrc khác theo quy djnh cüa VPBank trng thai k5".
Biu 4.

Phiro'ng Thüc Xác Thirc VPBank Smart OTP

Thy t1rng Giao Djch NHDT ma Khách Hang thirc hiên, Ung Dyng VPBank Smart OTP së sinh ra Soft
OTP Ioai co bàn hoc Soft OTP loai nAng cao phü hpp vó'i quy djnh v phuong thtrc xac thrc giao djch
cãa VPBank và Pháp 1utt, trong do:
1. Soft OTP loai co ban:
a) Là mA OTP duqc sinh ngu nhiên theo thai gian, dAng b vói H Thng NgAn Hang Diên Tü'
cUa VPBank;
b) Khi thirc hin Giao Djch NHDT, H Thng Ngân Hang Din Tü cüa VPBank yêu cAu Khách
Hang nhp mA Soft OTP loai co ban dU9C sinh ra bói Ung Dyng VPBank Smart OTP d hoàn
thành Giao Djch.
2. Soft OTP loai nâng cao:
a) Là mA OTP chrçc tao kt hp vói mA cia trng Giao Djch (transaction signing).
b) Khi thyc hin Giao Djch NHDT, H Thng NHDT cüa VPBank tao ra mt ma Giao Dich thông
bAo cho Khách Hang. Khách Hang nhp/quét mA Giao Djch hoc H Thng NHDT cüa VPBank
tir dng tIch hçp mA Giao Djch vOl IiJng Dyng VPBank Smart OTP d tao ra Soft OTP Ioai nAng
cao.
c) Khách Hang nhp Soft OTP loai nâng cao trên giao din ngân hang din tir cüa VPBank d hoAn
thành Giao djch.
3. Soft OTP 1oi ca bàn chi áp dyng di vOi Khách Hang là cá nhân. Soft OTP loai nâng cao ap dung
cho cà Khách Hang là Ca nhân va Khách Hang là doanh nghip. Các loai Giao Djch yêu cAu áp dung
Soft OTP loai co bàn hay Soft OTP nâng cao theo quy djnh cOa VPBank trng th?yi k5'.
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4. DM vó, i Khách Hang cá nhân, ti mt thai dim, Khách Hang ehi sr diing mt phuang thirc duy nht
là Soft OTP loti co bàn hoc Soft OTP loi nâng cao d xác thrc Giao Djch.
Déi
Khách Hang doanh nghip, Khách Hang chi sCr dcing mt phuong thCrc duy nht là Soft OTP
loi nâng cao d xác thirc Giao Djch.
vo'i

5. Soft OTP Co hiu 1irc ti da không qua 02 phUt.
Diu 5. Quyn Lqi Va Nghia Vii Cüa Khách Hang Khi Sfr Diing Dch Vi Ngân Hang Din Tu'
I.

Quyn Igi eUa KH
a)

Khi tham gia Djch Vi NHDT, KH cO th thirc hin các giao djeh ngân hang và sCr d%mg the
djch vii do NH eung cap thông qua cáe Phuong Tin Din Ti'r ma không can phãi dn trirl s cac
Dan vi kinh doanh cüa NH. KH có co hi trãi nghim các san phAm, djeh v1i do NI-I eung cp
mt each nhanh chóng, tiên lGi và an toàn dira trên eác nn tang cong ngh tiên tin. KH dirge
NIL-I bâo dam cung cap DjCh Vi theo dung quy djnh tii Diu Kin Giao Djch Chung nay và quy
djnh cua pháp lut.

b) Co quyn yêu câu NH däng k, stra di/b sung, khóa, ngirng/chm dtrt str dung Djch Vu
NHDT và các yêu cAu khác cO lien quan dn Djch Vi NHDT theo trInh tir, thU tVc cUa VPBank
t1rng thai kS'.
c)

Co quyn duge NH cung eâp thông tin, giai thIch rO rang, dy dU cáe thông tin lien quan dn
Dich vu NHDT, bao gm cáe rii ro KH có th gp phài khi sir diing Djch Vii.

d) Co quyn yêu cu NH huong dan, h trg trong qua trInh sr diing Djch Vi NT-IDT.
e)

Co quyn dang k, cài dt sir dung, thay di, chm dtrt sCr ding Phuang Thtrc Xáe Thirc
VPBank Smart OTP; TruOng hgp thay di, chAm dOt sCr diing Phuang Thrc Xác Thirc VPBank
Smart OTP, Khách Hang dng rang Khách Hang có th së không thirc hin dirge các Giao
Djch NHDT yêu CU sCr dung Phuong Thirc Xác Thirc VPBank Smart OTP theo quy djnh cUa
VPBank t&ng thai kS'.
Yêu cu VPBank cp lui ma khóa kIch hoat, mA PIN theo các phirang thcrc do VPBank quy
djnh trng thai kS';

g) Co quyên du'gc NH cung cap thông tin, giAi thIch rö rang, dày dO các thông tin lien quan den
vic sO dung Phuong ThOc Xác Thrc VPBank Smart OTP;
S

S

.

.

h) Co quyên yêu eâu NH huong dan, ho trg trong qua trInh scr dung Phuang Thcrc Xác Thirc
VPBank Smart OTP;

2.

i)

Co th duge sCr dyng cac DV NHDT khác do VPBank cung cp trng thOi kS' sau thai dim KH
dang k sCr dyng DV NHDT. TrInh tir, thO t%lc, diu kin scr diing DV NHDT,... thirc hin theo
quy djnh cUa VPBank.

j)

Co các quyn Igi khc theo Diu Kin Giao Djch Chung nay va ThOa Thun DV NHDT.

Nghia
a)

vu

cOa KH

Cam kt thuc hin d.y dO cUe quy djnh, quy trInh v Djch Vy NHDT, Giao Djch NHDT do NH
quy djnh khi sO dung Djch Vy NHDT.

b) Co trách nhiêm: (i) cung cp dy dci, chInh xác thông tin cU nhân, giy t tUy than và các thông
tin khUc cn thit ma NH yeu cAu môt each hgp l' d NH có th eung cp cUe Djch Vy NHDT
va thyc thi cUc Giao Dich NHDT theo yêu c.0 cOa KH; (ii) kjp thOi cap nhât sira di/b sung
thông tin và giy to cn thiêt cho NH khi có sr thay di; (iii) dam bào các thông tin KH cung
cp cho NH luôn Ia thông tin dugc cp nh.t mói nht và chinh xUc nht d NH cO ca sâ trao
di, tu vAn, h trg KH trong qua trInh KH thuc hin the Giao Dich NHDT.
45

c)

Thanh toán day dO, dUng han va cho phép NH ghi nc, tam khóa t1r bAt k' Tai Khoan nao cUa
KH d dam bao thi,rc hin mi nghia vy tai chInh cUa KH dAi vOi NH phát sinh ti~ hoãc lien
quan tói vic sCr ding các Djch Vy NHDT.

d)

Chju trách nhim áp ding m9i bin pháp hçp l nhAm dam bAo an toan, dArn bAo tInh tuong
thIch cho cAc Thit Bi Diên Tir, phAn mm h thAng, phAn mm rng dyng
dé cO the kt nAi,
truy cp an toAn vào H ThAng NHDT cUa NH d thrc hin Giao Djch NHDT.
...

e)

Trong trirOng hçp ngrng/chAm dirt sr dyng Djch Vy NHDT, KH vAn phAi chju trách nhiém
phAt sinh tr nhng Giao Djch NHDT cOa KH thirc hin trong thôi gian 5tr dyng Djch Vy NHDT.
CO trách nhim bao mt theo dUng quy djnh tai Khoan I Diêu 7 PhAn D Ban Diêu Kin Giao
Djch Chung V Cung CAp VA Sir Dyng Djch Vy NgAn Hang Diên TO, 5tr Dung Phuong ThOc
XAc Thuc VPBank Smart OTP.
-

g)

Khong thirc hin các Giao Djch NHDT vó'i ni dung, mçic dIch thanh toán trái vói quy djnh cCia
NH và cüa pháp !uât.

h) Thông báo Va phi hçrp kjp thà vol NH d giãi quyt khi phát hin ra sal lch v thông tin,
thanh toán hoc du hiu vi phm pháp lut di vói các Djch Vii, Giao Dich NHDT.
i) Thông báo cho NH theo các phuong th(rc dupc NH chAp nhn trng thôi kS' khi CO bAt kS' thay
di nâo lien quan dn dja chi thu din tCr, s din thoai lien h, ngu'ôi thric üy quyn cUa KH
hoc cac thông tin khác ma KH dã dang k voi NH. Tr& khi nhn du9c thông báo thay dôi va
có xác nhn dâ nhn các thông tin nay, NH së tip tiic cung cAp djch vy qua thu din tir, s diên
thoi vâ các thông tin ma KH dã dang k.
j)

TIm hiu quy djnh v san phAm, hang hóa, djch vy và các diu kiên, diu khoãn rang buôc bao
gm cá các rüi ro cO th gp phai trong truông hpp KH sr dyng djch vu, mua sAm hang hóa
duc cung cAp bOi các ben thr ba. Trong rni truông hp KH xác nhn và hiëu rö rAng, NH clii
cung rng các Djch vy ngân hang vâ NH chi chju trách nhim truóc KH trong pham vi Djch Vy
ma NH cung Lrng.

k)

Cam k& thirc hin dAy dii các quy djnh, quy trInh v Djch Vy Ngan Hang Dién TO do NH quy
djnh khi thrc hin Giao djch NHDT; Tuân thU các thU tyc dang k2, chi dAn lien quan dn
Phuong ThCrc Xác Thirc VPBank Smart OTP cUa VPBank;

1) Dam bão an toàn, báo mat ma khóa kIch hoat, ma PIN truy cap Ung Dyng va cam kt chiu
trách nhim hoàn toàn khi mA khóa kIch boat, mA PIN cUa Khách Hang bi lô, bj dánh cAp, bi
igidyng
m) Thông báo ngay cho NH d dtrçc huong dAn xcr I2 nu:
-

KH không th truy cp vào IiJ'ng Dyng VPBank Smart OTP hay phát hin hoäc nghi ngà ma
khóa kIch hoat, mA PIN truy cp Ung Dyng bj l hoc ling Dyng VPBank Smart OTP cOa
mInh bi nguôi khác si:r dyng.
KH phát hin bAt kS' mt vAn d nAo hay các sir c v mt nghip vy hoc k thut lien quan
dn s an toàn trong hoat dng cOa IiJ'ng Dyng VPBank Smart OTR

n) Các nghia vy khác theo DiAu Kin Giao Djch Chung nay và Thóa Thuân DV NHDT.
A

Dieu 6. Quyen Lçn Va Nghia Vi Cua VPBank
TuAn thU quy djnh cUa pháp !ut lien quan toi vic cung cap Djch Vy Ngan Hang Din Tir. NH cam
kt sê sCr dyng n 1rc cao nhAt d báo dam khA nAng hoat dng lien tuc, tInh n djnh va an toàn cOa
H Thng.
2. NH khong chju trách nhirn di vói nh&ng thit hai trirc tiAp hoc gián tip ma KH phAi chju phát
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sinh tr hoäc do:
a) Vic sir ding Djch Vu hoc tip can thông tin v Djch Vii du9'c cung rng cüa ngithi dixqc KH
üy quyén;
b) KH vi phtm quy djnh bào mat thông tin dn dn nhflng ngui khác dung nhng thông tin nay
dê sir diing Djch Vii ho.c tip can thông tin v Djch V, Giao Djch cüa KH;
c) KH vi phm tInh toàn vçn hotc xac thirc cüa tin nhn du9c gri cho KH;
d) Vic tin nhAn, email du?c gtri/thgc hin bOi mt ben thi.r ba ma nguô'i nay, bAng bAt cir each
nào thirc hin vic k& ni thit bj cüa h9 tói s din thoi ma KH dä dãng k;
e) Sy ngAt quãng, tn hon, cham tr, tinh trng không sAn sang si ding hoc bAt kS' sir c nào xãy
ra trong qua trInh cung cAp Djch Vii do các nguyen nhân ngoài khã näng kim soát hçip l cUa
NH, k cá tInh trng gián doan do Djch Vii cAn dugc nâng cAp, scm cha; 1i duông truyn cüa
nhà cung cAp djch vii (Internet, Diên, Vin thông ...);
f) Các truông hçp bAt khã kháng (các sir kin xày ra mt cách khách quan, không th hxOng tru'óc
dixçc và không th khAc phic duoc nhu thiên tai, dInh công, khüng b, chin tranh ... mc dU
dä áp dung moi thu tic cAn thi& và khã nàng cho phép) theo quy djnh cüa pháp luat hoc theo
yêu cAu, chi thi cüa các co quan Nhà nuóc có thAm quyn hoc trô ngai khách quan (là nhUng
trö ngi do hoàn cành khách quan tác dng lam cho KH không th bitt v vic quyn, igi ich
hap pháp cüa mInh bj xâm phtm hoc không th thrc hin dugc quyn hoc nghia vii dan str
cCia mInh).
3.

NH có quyn chü dng thay di, tam ngcrng cung cAp Djch Vii khi NH có sr thay di, nâng cAp,
sCra chca v H Thng (vI d: thay di, nâng cAp phiên bàn phAn mm crng dyng Djch vy NHDT...).
Trong các truO'ng h9p nay, NH có trách nhiêm thông báo cho KH theo met, mt so phuang thcrc
quy dlnh tai Diu Kin Giao Dlch Chung nay. TruOng hgp KH không dng vâi vic thay di và
tam ngcrng cung cAp Djch Vu cUa NH, KH có quyn yêu cAu chAm dth vic scr dyng Djch Vy bAng
van bàn.

4.

NH không chAp thuan vic don phuo'ng hUy bó các Chi Thj Din Tü ma KH dã thirc hin thành
cong. Vic huy bô phài dugc lap trnóc khi NH thirc hin Chi Thj Din Tcr cüa KH và phài thrgc s'r
dcng cüa NH.

5.

KH dng rAng NH có quyn chAm dut, tcr chi, tam ngcrng vic cung cAp Djch V%i NT-IDT cho
Khách Hang trong các trung hgp phát sinh do li tcr phia KH hoc NH xét thAy cAn thi& chAm
düt, ti.r chi, tam ngcrng vic cung cAp Djch Vy, bao gm nhung không giói han các truOng hgp sau
day: (i) KH vi pham các quy djnh tai Diu Kin Giao Djch Chung nay; các diêu khoán, diu kin,
quy djnh cUa NH vãJhoc cCia phap luat v vic sir dyng Djch Vii; (ii) Theo quy& djnh, yêu cAu cüa
pháp luat hoc co quan có thAm quyn; (iii) Các truOng hgp lien quan dn giã mao, rüi ro hoc có
gian Ian; (iv) Khi có cac su c do nguyen nhân bAt khá khang, vuQt qua pham vi kim soãt cUa NH;
(v) Khi NH khOng th tip tyc cung cAp Djch Vy; (vi) KH dang nhap lAn dAu không thành cong sau
mt thO'i han nhAt djnh do NH quy dinh tcrng thOi kS'; (vii) KH không thanh toan phi dlch vi cho
NH theo quy dnh cua NH; (viii) KH thirc hin lnh chuyn khoàn tin dn Tài khoàn bj cành bao
theo quy djnh cua NH hoc cüa cac t chüc tin diing khac.

6.

NH không chlu trach nhim vói các sai sot, nhAm lAn trong tri.rOng hgp khi thanh toan, KH nhap
sai, không dAy di hoc không chInh xac thông tin dAn dn Giao Djch cüa KH bj nhâm lAn hoc so
tin con lai trong Tài Khoãn cua KH không dU d thyc hin giao djch thanh toán hoc vuqt han
mCrc thanh toán.

7.

Bâo mat theo quy djnh tai Diu Kin Giao Djch Chung nay.

8.

H trg KH trong qua trInh scr dyng Djch Vy.
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9.

Giãi quyt các yêu cu tra soát, khiu nii cüa KH theo quy djnh.

10. Yêu cAu KH cung cAp thông tin cá nhAn/doanh nghip, giAy ta tày than,... khi KH thuc hién cac
yêu cAu lien quan dn Phuong Thtrc Xác Th,rc VPBank Smart OTP;
11. Trong truông hgp Khách Hang 05 lAn lien tiAp thirc hin truy c.p U'ng Diing VPBank Smart OTP
qua Ma PIN không thành công, Ngan hang së khóa quyn truy cp IiJ'ng Ding cho dn khi Khách
Hang thi,rc hin các thu tiic d kIch hoat li ling Ding theo quy djnh cüa VPBank trng th6i k5';
12. Không chju trách nhim vó'i bAt k5' thit hi nao xãy rado Khách Hang d l ma khóa kIch hoat, ma
PIN truy cp Ung Di,ing vi bAt kS' l do gI;
13. Khong chju trách nhim nu Khách Hang sü ding phAn mm, dt lieu hay tuân theo các chi dn lien
quan dn Phiiong Thi.rc Xác Th'c VPBank Smart OTP không do VPBank cung cAp;
14. Cung cAp thông tin, giài thIch rO, dAy du các thông tin lien quan dAn vic sir diing Phuong Thirc
Xác Thrc VPBank Smart OTP cho Khách Hang;
15. CAp 1a ma khóa kIch hoat, ma PIN theo yêu cAu ciia Khách Hang trong truOng hçp Khách Hang
dáp irng cac diu kin theo quy djnh ci:ia VPBank trng thai kS';
16. Giãi quyAt các yêu cAu tra soát, khiAu nai cüa KH lien quan dAn vic sü dyng Phuung Thiic Xãc
Thrc VPBank Smart OTP theo quy djnh cüa VPBank ttrng thai kS';
17. Các quyn 1çi và nghia vy khác theo Diéu Kin Giao Djch Chung nay và Thôa Thun DV NHDT,
cac thóa thun lien quan gita NH và KH và quy djnh cüa pháp 1ut
Diu 7.

Nghia Viii Báo Mt

1. CamkAtcüaKH:
a) KH dèrng tuân thu Diu Kin Giao Djch Chung nay, các huong dn và bAt k5' quy trInh bão
môt nào ma NH cung cAp, thiAt lap hoc yêu cAu trên H ThAng Ngan Hang Din Tir.
b) DA sCr ding Djch Vy NHDT, tüy tirng Djch Vy ma KH str dyng va Giao Djch ma KH tham gia,
KH së phãi sü dyng mt hoc mt sA cac YAu TA Bào Mt tuong rng vói Phuong Thi.'rc Xác
Thirc ma NH yêu cAu dAl vó,i loai hInh Dich Vy, Giao Dich dO. Các YAu TA Báo Môt bao gAin
nhung không giói han Ten Dang Nhp, Môt KhAu, OTP, câu hOi bão mat, Ma SA Báo Môt, sA
diên thoai, email ma KH dã dang k' vói NH,... KH dAng thirc hin theo chi dAn cCia NH khi
tao I.p, scr diing các YAu TA Báo Mt nay.
c) KH có trách nhim bâo mt các YAu TA Bão Mt cOa mInh dAng thii phái thirc hin các bin
pháp hop l dA ngãn chn vic sir dyng trái phép các Yêu TA Báo Mt nay.
d) Khách Hang phãi chju trách nhim vA mi thit hai xây ra do các YAu TA Bao Mt cCia Khách
Hang bi l, b dánh cAp, bj li dyng vi bAt k3' l do gI.
e) Khách Hang dAng rAng Khách Hang së chju trách nhim báo quan các ThiAt Bj Din Tcr duc
dung dA kAt nAi vói H ThAng NHDT cCia NH dA sir dyng Djch Vy NHDT. Khi Khách Hang dâ
dang nhp dA scr dyng Djch Vy NHDT, KH không nen rOi thiAt bj ma KH dung dA kAt nAi tOi He
ThAng NT-IDT vào bAt k' lüc nào hotc aA bAt kS' nglxôi nào khác sir dyng thiAt bj do cho dAn khi
KH da däng xuAt khôi H ThAng NHDT. KH phái có trách nhim bão dam rAng KH da dang
xuAt khói H ThAng NHDT sau khi thirc hiên xong Giao Djch NHDT.
1) Khi phát hin ChU K' Din Tcr và1hoc YAu TA Báo Mt vàJho.c ThiAt Bj Din Tcr có thA không
can thuôc sir kiAm soát cua mInh, KH phãi kjp thôi sCr dyng các phirong tin thich hpp dA thông
báo cho NH. Theo do, KH phai thông báo cho NH ngay 1p tác vA bAt kS' vic kAt nAi trái phép
nao vao H ThAng NHDT hoc vA bAt k5' Giao Djch hoc yeu cAu trái phép nao ma KH biét hoc
nghi ng hoc nAu KH nghi ngô ai dO biAt các YAu TA Bao Mt cCia KH. KH có thA thông báo
48

true tip hoäc goi tói cac s din thoai lit ké trên trang ming thuc H Thng NHDT duçc NH
thông báo tily trng thOi diem. NH có th yêu cu KH xác nhn bang van bàn bAt kS' ehi ti& nào
du'Qc KH cung cap. KM cQng có th nhn du'cic yêu cAu thay di ngay Mt KhAu sang mt Mt
Khâu khác ma KH ehu'a tirng si dung truó'c do. Cho dn khi NH xác nhn dã nhn du'c thông
báo nOi trên, KH vn phãi chju trách nhim v vic sCr ding Djch Vii cüa nguii không di.rcic
phép.
g) D dam bào an toàn cho tài san và Giao Djeh cUa KH, KH dng ' r&ng, NH có quyn khóa hoc
tm khóa quyn truy cp H thng NHDT cüa KH khi eac Yu T Bào Mt cüa KH thrçxe He
Thông kiêm tra va phan hi là không chInh xác sau mt s thn truy cp nhAt djnh. Tüy tt'rng thai
ks', NH dixac quyn quy djnh s ln truy cp không chInh xáe nhu quy djnh tti Dim nay.
h) KH dng rang các vAn d duçc quy djnh trong Diu Kin Giao Djch Chung nay và các thông
tin duuc cung cAp lien quan dn Giao Djch dupe quy djnh trong Diu Kin Giao Djch Chung
nay hoäc nhting thông tin ma mt Ben cung cAp cho Ben kia lien quan dn NH và KH và Giao
Dich NHDT duoc quy djnh trong Diu Kin Giao Djeh Chung nay phai dupe giü bi m.t. Tuy
nhiên, NH có th së tit 1 thông tin v KH hoc va Tài Khoãn eüa KH cho cci quan eO thAm
quyn trong truô'ng hgp dupe yêu cAu hoe ben thtr ba nu NH cho rang nhUng thông tin nay së
giüp ngän chn hoe bü dap thit hal eho KH.
i) KH dng vic NH cO th si:r diing hlnh ãnh, thông tin cña KH eho eáe An phAm quàng cáo lien
quan dn Djch Vi NHDT hay giri thông tin v eác Djch Vi NI-TDT cho KH dn email, s din
thoai di dng, dja chi ma KH däng k' vói NH.
j)

KH dng ' rang, truông hpp KH scr diving bAt kS' crng dung phAn mm nào cUa bAt kS' ben thi.r ba
nào d däng nhâp, tip cn hoc tham gia H Thng NHDT cüa NH, thông tin v KH, Tài Khoãn
va Giao Djeh cüa KH eO th dupe bit, luu giU và s& diving bô'i Ben thir ba do. TruOng hpp nay
KH hiu rang NH se không phài chju trách nhim v vice luu giU, sü dimg thông tin eüa Ben thir
ba nêu trén dng thôi KH earn kt chju toàn b rüi ro phát sinh ttr vic Ben thir ba bitt và si:r
diing eác thông tin eUa KH.

2. NH earn kt bão mt các thông tin lien quan dn KH và Tài Khoàn, các Giao Djch cüa KH theo
thóa thutn vo'i KH tai Diu Kin Giao Dteh Chung nay và eáe quy djnh eó lien quan cüa pháp lut.
Diu 8. Chi Thj Cüa Khách Hang Lien Quan TO'i Giao Dlch NHDT
D thuc hiên cac Giao Djch NHDT, KM phai dua ra eác Chi Thj Din Tir hqp l theo quy djnh cüa
NH tuong ng voi Djch Vti KH sCr dyng và Giao Djeh ma KH tham gia. Di vi cáe Chi Thj Din
Tir là lênh thanh toán, üy nhiem chi eüa KH hoc cO lam phát sinh cáe nghia vii tài chInh cüa KH,
KH d nghj NH thire hin ghi np tü bAt k5' Tài Khoàn nào ci.'ia KH tai NH d thire hin hoc phye
vy eho viie thirc hin eáe Chi Thj Din Tir nay.
2.

Môt Chi Thi Dien Tir eüa KH dupe xem là hpp 1 và dupe NH chAp nh.n d xcr l' khi H Thng
cüa NH dä kim tra và xáe nhn ChCrng Ttr Din Tir dupe tao 1ptir Chi Thj Din Ti:r do và ChU K
Din TCr ma KH sCr dyng d k' Chcrng Tir Din Tü dO dáp rng eác yeu eAu côa Djch Vy và Giao
Djch tuong rng ma KH tharn gia theo quy djnh cüa NH.

3.

Môt Chi Thj Dien Ti'r hpp l lien quan tOi vic scr d%ing Tài Khoàn chung (bao gm nhirng không
giâi han tài khoán cO kS' han, tài khoàn không ki han) dupe eoi là mt yêu càu chung eüa tat câ cáe
ehü Tài Khoãn.

4.

Khi Kháeh Hang dã dua ra rnt Chi Thj Din Tcr vOi NH và H Thng NHDT eüa NH dä tiêp nhn
Clii Thi Diên Tü' nay thi KH không th thay dôi hay rit lai các Chi Thj Din Tcr dO nêu không dupe
NH chAp thuân. Các Chi Thi Diêri TCr nay theo do rang buôc eáe trách nhiëm, nghia vy lien quan
cOa KH vói NH tuong Cmng vOi Djch Vy và Giao Djch NHDT ma KM dã tham gia.
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5. Khi tham gia scr dung Djch vy NHDT, KH xác nhn r.ng, cãc Djch Vu, Giao Dich NHDT có th
có rüi ro nht dinh v tmnh báo met, tmnh lien tyc khong bj gián don, sir c duà'ng truyn, din,
ming, thit bi, vi rut, các !i k thuât, các nhm lan, hotc gian !n và các riii ro khác ... KH xác
nhan dã có dánh giá, nhn bit dy d v các rCii ro có the phát sinh. KH chp nhn thirc hin các
Giao Djch và dong 2 min trir trách nhim pháp 1 và bi thuô'ng thit hi cho NH v mi rii ro
phát sinh. KH thtra nhn ring t?i rnt s thôi dirn nht djnh KH có th së khong truy cap, si.Ir dung
Va thuc hiên di.rac môt s hoc tAt cá các Dich Vy, Giao Dich ma NH cung cap do vic báo trl h
thng, li duOng truyn hoc vi bAt kS' mt l do nâo khác, bao gm nhung khOng gioi lin bói các
truOng hçp: hOa hoan, lQ lut, dng dAt, song thAn, chin tranh, bao loan..... Hoãc các han chA khác
cCja co quan nhà nuóc có thAm quyAn ma khong cO bAt k5' sçr khiêu ni nào.
6. KH phái tr chju trách nhim di vói ni dung thông tin va ni dung thanh toán ciia các Giao Djch
ma KH thijc hin trên He thng NHDT. Nôi dung, muc dIch thanh toán không dLrQc trái pháp luât
và trái dao düc, thuAn phong m5' tyc. Truông hp nu phát hin ra sai lch v thông tin, thanh toán
hoc dAu hiu vi pham pháp !ut di vói các Djch Vy, Giao Djch NHDT, KH có nghTa Vy thông
báo ngay l.p t11c vói NIH. NH không phái chju trách nhim di vOi nhiThg Giao Djch dã thrc hin
truc khi nhn dUVC thông báo cüa KH v sr sai lch thông tin, thanh toán hoc hin tuçrng vi pham
pháp luat dO.
7. NH cO quyn tr chi yêu câu cCia KH hotc chm trã là'i các yêu câu cOa KH trong khi NH dang
thrc hin Phucmg ThOc Xác Thirc tuong ing dA Xác thirc KH va các Chi Thj Diên Tr ciia KH. NH
cO thA tt chi không thirc hién hoc chm trà Ri mt Chi Thj Din Tir nu Giao Djch theo Chi Thi
Din Ttr do vu91 qua mt giá trj cy the hoc giói hn ma KH dã dang k vàlhoãc vu'Qt qua giói han
NH cho phép, hoäc nu NH biAt ho.c nghi ng là Giao Djch dO có vi phm vA bào rnt.
8. Khi NH bitt hoc nghi ngO là cO mt sy vi phm v bão mt hoc các dAu hiu dáng ngO khác lien
quan tói hoat dng cua mt hotc nhiu Tài Khoàn cOa KH hoic các Djch Vy NHDT nOi chung, NH
có th toàn quyn quy& djnh và không chu bAt k5' trách nhim nào di vOi vic ttr chi thi,rc hiën
hoc chm tr thirc hin các Chi Thj Din Tü cOa KH và trong truông hçp dO, NH së thông báo cho
KH ngay khi có th.
9. Ngân Hang không chju trách nhim vA bAt k5i thit hi nào phát sinh do không th hUy bO, sira dAi
các Chi Thj Din Tir theo yêu cAu cOa KH khi các Chi Thi Din Tir nay dã dtrpc NH thirc thi.
10. NH không chu trách nhim vA mi tranh chAp, bAt dng (nAu cO) giva KH và dan vj thy huOTtg
theo Chi Thj Din TO cOa KH. Khi nMn duc Chi Thj Din Tir hçp !, NH se thuc thi các Chi Thi
Din TCr nay theo thôi gian, quy trInh, quy djnh cung Ap Djch Vy tuang rng cOa NH ma không
phy thuc vào quan h hoc tranh chAp gina KH và Don vl thy huOng.
11. NH không chju trách nhim nu KH scr dyng phAn ct'rng xác thuc, thit bi, phAn mAm, tài lieu hay
tuân theo các chi dAn lien quan dn Dich Vy NHDT không do NH cung cAp.
12. Ngân Hang có quyAn thay di chInh sách lien quan dAn Djch Vu NHDT, dja chi website, ung dyng
phân mAm, tong dài din thoi de KH truy cp Djch Vy NHDT; thay dAi giao din, them, bOt thông
tin trên man hinh trang website cung cAp Dlch Vy NHDT. NH së thông báo cho KH vA các thay dAl
nay bang mt trong các phuong th(rc ma NH cho là phO hçp trên co sO tuân thO quy djnh cua DiAu
Kin Giao Djch Chung nay.
13. KH dAng )2 rAng, dA thirc thi các Chi Thj Din Tr cOa KH, NH có thA dôc lap xcr l toàn bô các Chi
Thj Din Tir nay hoc chi djnh ben thi.r ba xO l mt hoc mt phAn các Chi Thj Dién Tcr cOa KH.
TruOng h9p có sy tham gia cOa Ben thO ba, NH dam bâo các Chi Thj Din Ttr s xtr l theo dung
quy djnh cOa DiAu Kin Giao Djch Chung nay.
14. KH dAng )2 rAng, NH tüy tCrng thOi kS' cO thA yëu cALl KH sO dyng ChCr K2 Din T& cO chtrng thuc
hoäc cht k sA dA tham gia met, mt s hoc toàn b các Djch Vy NHDT. TruOng h9p nay NH cO
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the quyêt djnh vic 1ira chQn to chác cung üng djch v chirng thirc ChU K Din Tcr, djch vy chü'ng
thuc ch k s cho KH.
15. NH Co th tm ngirng cung cAp bAt kS' môt Djch Vy nào cho KH ma không cn thông báo khi NH
xét thây diêu do là can thiêt hoc nên lam d báo v KH khi NH nghi ng là có mt vi phm hoc
dAu hiêu nghi ngO vi phm v bão mt trong Giao Djch NT-IDT hoc khi NH cn tm ngirng Djch
Vy dé bào tn bat thirOng hoc vi các l do khAn cAp hoc bAt ng khác.
1 6. KH hiu rang su c cO th xãy ra vO'i cac h thing may tInh va vó'i H Thng NT-IDT. Theo do, KH
cOng nhtn r&ng các Chi Thi Din TCi cO th khong tói du'c NH thông qua mng truc tuyn. Do do,
KH dong rang NH së khong chju bAt k' trách nhim nào lien quan tói nhting Chi Thj Din TCr dã
dupc gCri cho NH ma NH khong nhn duoc vi bAt kI 1 do nao vu,çit qua sir kim soát cüa NI-I.
17. NH có th tir chi thuc thi các Chi Thj Din TCr nu NH phát hin Chi Thj do vào thii dim xü l
nghip vy, có nôi dung không hçrp pháp, không hçrp l hay khong có dü ca sâ d thirc hin xCr 1,2
hay NH phát hién, nghi ngO Chi Thi Din TCr bj li hay phát hin, nghi ng vic thrc thi Chi Thj
Din Tcr do se vi phm pháp 1ut hay khong hop l hay s tin trén Chi Thj Din Tr (nu co) và phi
djch vu phát sinh lón hon s du' kha dung trên Tài Khoãn hach toán hay tng s tin cOa các lnh
giao djch trong ngày (gm cac lnh giao djch dã thrc hin trong ngày và 1nh dang thrc hin) iOn
han han m(rc cOa KH hay Tài Khoán hch toán bj phong tóa, không th chuyn tin khOi Tài Khoán
nay hay Tài Khoãn thy huO'ng (nu co) bj dóng hay do yêu cu cüa ca quan Nhà ni.rOc cO thAm
quyn khong cho thirc thi Chi Thj Din Tt:r do hay các nguyen nhân nm ngoài khã näng kim soát
cOa NH va ngän can NH thy'c thi Chi Thj Din Tr nay.
I 8. KH dng r&ng, trong tru'ng hqp cAn thit, NH du'csc quyn yêu cAu KH cung cAp các van bàn cAn
thit d NH có dü Co. sO' thy'c thi Chi Thj Din Tr va khong chju trách nhim v sir chm tr trong
viêc thuc thi Chi Thi Diên Ttr.
19. KH dng r&ng, fliy tirng Dich Vu NHDT ma KH sir dyng, KH cO th nhn dupe bàn sao kê din
tcr cUa cac Tài Khoân lien quan theo quy djnh cOa NH. KH Co th tâi v hoc luu các sao kê nay
vào may tInh. KH së khOng nhn du'crc bang sao k in, trir truO'ng hop cO yeu cAu bang van bàn tOi
NH và du'crc NH chAp thutn.
Diu 9. Các Trtrng Hçrp CAm Sfr Ding Dlch Vii
KH khOng du'c si.r dyng các Djch Vy NHDT vào hoc lien quan tó'i bAt kS' myc dIch hoc hoat
dng phi pháp nào. KH phâi nhanh chOng thông báo cho NH trong khà näng có th trong tnrO'ng
hpp KH nh.n bi& dupe rang eác Djch Vy NHDT cUa NH dang thrc scr dyng vào hoc lien quan
tó'i mt myc dIch hoc hoit dng phi pháp.
2.

KM khong dupe và cam kt khOng n ly'c thay di hoc can thip du'ó'i bAt kS' hInh thiirc nào bAt kS'
môt phAn nào cOa các Djch Vy NHDT tren H Thng Ngan Hang Din Tcr cOa NH (bao gOm trang
mng try'c tuyAn hay phAn mAm lien quan tO'i NH hoc các Djch Vy NHDT khác).

Diêu 10. Ban Quyn, Nhãn Hiu Va Tài Lieu Sao Chép
I.

KH hiu và dng rang NH là chü sO' hü'u duy nhAt và hp pháp di vO'i các nhãn hiu, nhân Djch
Vy, ten Djch Vy, ten min Internet, cac dAu hiu nhân bi&, logo, biu tup'ng, biu tnrng thuung mi
cO lien quan tO'i các Djch Vy NHDT ma KH tham gia vOi tu cách là mt ben trong Giao Djch.

2. KH hiu ring NH cO quyn sO htu tAt cà các bàn quyn trang mng tnrc tuyên cüa NH ma qua dO
KH kt ni và tip cn vO'i Djch Vy NHDT.
3. KH dng )2 rAng KH khOng cO quyn, yêu c&u hay 19'i Ich nao lien quan tO'i bAt k' ban quyn, sang
ch& nhãn hiêu thu'ang mi, tieu chuAn Djch Vy, tài san dc quyn, bI mt kinh doanh hay cong vic
dc quyn nào lien quan tO'i thong tin dO. KH dng khOng du'a ra bAt kS' tuyen b hoc cO bAt k'

hành dng nào nhm xác lap hoc thrc hin quyn hay yêu c.0 di vol các thông tin nay.
Diu 11. Loi Trfr Báo Dam Va Giói Hn Trách Nhim Cüa Ngãn Hang
1. Tüy thuc vào các diu kiên, diu khoán cCia Diu Kin Giao Djch Chung nay và trong phrn vi
pháp luat cho phép:

2.

a)

NH khong dua ra rnt báo dam hay diu kin não (dü là tuyên b, ngy ', van bàn hay hlnh
thirc khác) lien quan tói các Dch Vii NHDT bao gèm các bão dam và diu kin ye sir van
hành, sy thich hQp cüa Dch Vi NHDT cho mt miic dich nht djnh nào do ccia KH.

b)

Trong bt kS' truông hçp nào NH không chju trách nhim vOi KH v bt kS' tn tht ngu
nhiên, mang tinh nhân qua hoac gián tip nào (bao gm vic mt lçii nhuan và gián don kinh
doanh) hoc các tn thAt dac bit khác gay ra do vic KH sir diing Djch Viii NHDT ngoai trü
cac truô'ng hçp thrçc quy djnh trong Diu Kin Giao Djch Chung nay.

Do bàn chAt ccia các Djch Vy NHDT, NH sê không chju trách nhim vA bAt kS' mAt mat hay tn thAt
nao déii vói di lieu, phAn mrn, may tInh, thit bj thông tin hay thit bj khác gay ra cho KH do viêc
Khách Hang scr dyng các Djch Vy NHDT côa NH.

Diêu 12. Trách Nhim Cüa Khách Hang Dôi Vcri Các Giao D1ch Sai ThAm Quyn
TnrO'ng hçp KH ti& l hoc d bAt kS' nguô'i nào không phái là chinh KH bitt rnt hoäc rnt so các
Yu T Bâo Mat thl Khách Hang së phái chju trách nhim di vOi tat ca các khiAu nai, tn thAt và
hau qua phát sinh tir hoc lien quan tói tAt cã các Giao Djch NHDT dupe tin hành thông qua vic
scr dyng cac Yu T Bào Mat do ("Giao Dlch Sai ThAm Quyn").
Diu 13. PhI Dlch Vu
1. NH có quyn thu phi lien quan tâi vic sCr dyng valhoac chAm dth các Dich Vy NI-IDT và thay di
các phi nay. Biu phi djch vy së du'cc NH cong b cong khai trên website và/hoAc thông báo cho
KH khi KH thirc hin tirng Giao Djch NHDT. Tru'Ong hpp NH thay di phi djch vy, cac mac phi
nay có hiu hrrc và së rang buc KH nAu KH tiAp tyc duy tn si:r dyng Djch Vy vào ngày các mtrc phi
nay cO hiu hrc. Các khoán phi nay phãi du'pc KH thanh toán theo phuong thirc và vào thOi diem
theo quy djnh cüa NT-I.
2. KH cho phép NH ghi ng tir bat kS' Tài Khoãn nào cüa KH các khoãn thanh toán, các nghia yin tài
chinh phat sinh tir hoc lien quan tOi vic sir dicing cac Djch Vy NHDT.
3. KH chju trách nhim thanh toán dOi vOi các khoán phi din thoi và các khoãn phi ma các nhã cung
cAp djch vy cüa KH thu khi KH thông qua djch vy cüa các nhà cung cAp nay dA si1 dyng Djch Vu
NHDT cüa NH.
Diu 14. Các Dch Vi Ngân Hang Din Tfr Ci Th
1. Dch vii ngân hang trên internet:
a) Djch vini ngân hang trên internet là loui hInh Djch Vy NII-IDT dupe NH cung cAp cho KH thông
qua các Thit Bj Din Tcr cO kt ni internet. KH sU dyng các Yu TO Bão Mat dupt NH yêu
cAu däng nhp vao (các) website côa NH thông qua các Thi& Bj Din Tü nhu may tinh d bàn,
may tmnh xách tay, may tInh bang, din tho?i di dng hoc dAng nhp vào các rng dyng phAn
mm (app) cOa NH trên din thoi di dng ... dA dua ra các Chi Thj Ein Tir yêu cAu NH thinrc
hin các Giao Dich NHDT phü hçp vOl nhu câu KH.
b) Thy thuôc vào chinh sách cüa NH tang thai k5" và tiiy tang djch vu. các Giao Djch NHDT diso'c
thinrc hin thông qua Internet cO thA bao grn:
(i) Truy vAn thông tin các Tài Khoàn cüa KH mo tai NH.
(ii) ChuyAn tin tin tài khoán thanh toan cUa KH tOi tài khoán khác mo tai VPBank ho.c ngan
52

hang khác tai Vit Nam.
(iii) Thuc hiên thanh toán truc tuyên.
(iv) MO và tht toán tiên gcri trV'c tuyên.
(v) Vay vn trirc tuyn.
(vi) Truy vn thông tin ljch sCr giao djch ct:ia KH.
(vii) Thanh toán hOa don dién ti:r.
(viii)

Nap tin vào tài khoán thuê bao din thoai di dng.

(ix) Tra ciru thông tin lien quan dn hoat dng cUa NH bao gm: Thông tin lien quan den dja
chi ATM, Chi nhánh, PhOng Giao Djch; Thông tin v các chixong trInh khuyên mai; Thông tin
t giá, lãi suAt hién hành; các thông tin khác theo quy djnh cOa NH trong tirng thi ks'.
(x) Tao PIN và thay di PIN cho the.
(xi) KhOi tao ma giao djch rot tin tai ATM ma không cAn the vt 1.
(xii) Cp nht thông tin KH.
(xiii)

Các giao djch khác do NH cung cAp tirng thOi ks'.

c) NH có h thông cong ngh thông tin dA ghi nhn các d& lieu din tr v các Giao Djch NI-IDT
duçic KH thtrc hin. KH dng rAng các dt lieu din tir (VD: dQ lieu v ljch sir däng nh.p, thông
dip d& lieu, ching tir diên ti:r . . ..) thr9c h thng cOa NH ghi nhn, li.ru trU dixçic chAp nhn là
bAng chO'ng cho mi Giao Djch NHDT dtrçic KH thirc hin trên Internet. KH cong dng rAng,
du lieu diên tcr du'cvc luu gitr cO thOi han hqp 1)2 theo quy djnh cOa NH. H& thai han luu giü cOa
NH, các sao kê theo ghi nhn trén h thng cOa NH là bAng chng xác djnh các Giao Djch NHDT
dã duçc thirc hin. KH chAp nhn va trong mci tru0ng hqp không khuâc tir nghia vii vâi NH
phát sinh theo các dfr lieu nay.
2. D1ch vii ngân hang qua din thoai/Phone Banking:
a) Djch vy ngân hang qua din thoai/Phone Banking: Là loai hInh Djch Vy NHDT di.rgc NH cung
cAp thông qua cuc gpi din thoai vói KH. KH sCr dyng s din thoai da dàng k)2 vó'i NH gçi din
toi tng dài din thoai du'oc NH thông báo tirng thii k5', sau khi du'qc NT-I xác minh thông qua
cac Yu T Báo Mat, KH có thA dua ra các Chi Thj Din TO. dA yêu cAu NH thirc hin các Giao
Dich NHDT phU hop vo,i nhu cAu cUa mInh. Giao djch thuc Djch Vi Phone Banking có th
duçc thirc hin moi lOc, rnoi no'i vói sir trq giOp trrc tiAp cUa nhân viên NH qua din thoai hoc
si,r tr9 giOp cUa h thng djch vy ttr dng qua din thoai.
b) TOy thuc vào chinh sách cOa NH ti.rng thii k5', các Giao Djch duqc thirc hin thông qua Phone
Banking có th bao gôm:
(i)

KIch hot/thay di trng thai the ghi nç hoc the tin dyng cOa KH;

(ii)

ChuyAn khoàn tir tài khoàn thanh toán cCia KH tói tài khoàn khác cOa chInh KH tai
VPBank. Chuyn tin tir tài khoàn cOa khách hang d thanh toán du' nç the tin dung, du
na vay,... cOa KH tai VPBank;

(iii)

ROt tiAn qua The tIn dyng VPBank nAu KH là chO. the chInh và np/chuyAn tiên vao tài
khoãn thanh toán;

(iv)

Dang k)2 trà gop cho các giao djch the tin dyng;

(v)

Tang, giâm hn rnirc giao djch ngày cOa the tin dyng;

(vi)

Yeu cAu kIch hoat/hOy kIch hoat djch vy Ecom cho the tin dyng, the ghi no';
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(vii)

Kich hoat tài khoãn thanh toán dà ngii quên;

(viii) Dê nghj phong tóa/giái tôa tài khoãn tit kirn, hin ch/hüy han ch ghi ng tài khoán thanh
toán, tam khóa/chm düt tam khóa the theo yêu cu cia chj tài khoân/thê;
(ix)

Thông báo mt the tit kim, mt the ghi np/the tin dyng vâ các truông hçp khác ma KH
cAn thông báo cho NH và ducc NH dAng tiêp nhn qua Dich vy Phone Banking;

(x)

CAp !ai ten dang nhp, mt khAu, ma kIch hoat, mO khóa phiên dang nhp djch vy VPBank
NEO, thay di hlnh thi.rc nhn OTP, cAp lii ma kich hoat Smart OTP và chuyAn trang thai
djch vii VPBank NEO cho các khách hang st'r dyng djch vy VPBank NEO:

(xi)

D nghj di diem tIch lüy trong qua trmnh sO' dyng san phAm, djch vy VPBank sang qua
(hang hóa, phiAu rnua hang, phiu sr dung djch vy,. .), phi dich vy,... theo quy dinh
VPBank trng thi ks';

(xii)

Xác nhn thông tin lien quan dn các san phAm, dich vy ma KH dang sO diing gm the
ghi no, the tin dung, tài khoán thanh toán, tin gtri tit kiêm, khoán vay,...

(xiii) Thirc hién yêu cAu/d nghj cAp 'ai, cAp di giAy biên nhn gi bàn chInh giây chrng nhn
dang k phuong tin giao thông dang th chAp;
(xiv) Thông báo mAt Sec dã phát hành;
(xv)

E nghj dang k/hOy dang k'/thay dAi thông tin trIch np tir dng tr tài khoán thanh toán
d thanh toán du ng the tin dyng;

(xvi) Dãng k, hOy däng k scr dyng các san phAm, djch vy ma VPBank CO triAn khai qua Phone
Banking (dang k2 gCri so phu qua email,...);
(xvii) VPBank cung rng djch vu thanh loan (Uy nhiêm clii, clii hO,..) vói Kliách hang dê trO tiAn
chuyn phát hoc các djch vy khác cho don vi thO ba thrc hin các djch vy nay.
(xviii) Các san phAm djch vu Cu th khác dugc triAn khai qua H thng Phone Banking theo quy
djnh cüa VPBank trng thO kS'.
c) NH có th có h thng ghi am/ghi nhn dCr lieu v qua trInh thrc hin Giao Djch NHDT gi&a
NH và KH. KH dng rAng, dtr lieu du'çc ghi âm/ghi nhn bO'i h thAng cUa NH du'çrc chAp nhn
là bAng ching cho mpi Giao Djch NHDT duçc KM thlriC hiên qua Phone Banking. KH cOng dng
rAng, dt lieu ghi ãm/ghi nhn du'p'c lu'u giO' có thai han hp'p l theo quy djnh cOa NH. HAt thOi
han lu'u giO cOa NH, các dO !iu, sao k theo ghi nhn tren h thAng cOa NH là bAng ching xác
djnh các Giao Djch NHDT da du'çxc thyc hin. KH chAp nhn và trong mpi truOng hpp không
khuOc tr nghia vy vol NH phát sinh theo các d 1iu nay.
3. NH có thA cung 1mg các loai hInh Djch Vy NHDT khác theo chinh sách và khá nãng cung I'mng cOa
NH trong tmng thô'i ks'.
4. TOy timng Djch Vy NHDT, Giao Djch NHDT ma KH tham gia, ngoài các ni dung tai DiAu Kiën
Giao Djch Chung nay, KH cO nghia vy tuân thO các yêu cAu, chi dAn cOng nhu các diu khoàn, diAu
kin tumig 1mg cOa Djch Vy, Giao Dich ma KH tham gia duo'c NH cong bA/ap dyng.
5. Thy tmng thi diAm, NH có thA quyAt dinh viêc bA sung, chinh slma, chAm dOt vic cung cAp môt hoàc
môt sA loai Djch Vy vàlhoàc Giao Djch NHDT. COng vói viêc b sung, chinh s1ma vic cung cAp
Dich Viri, Giao Dich NHDT, NH có thA sO sO'a dôi ni dung Diu Kin Giao Djch Chung nay và/hoc
bA sung các diAu khoàn, diAu kin tu'o'ng imng. KH sIr dyng Djch Vy NHDT và/hoc thu'c hiên Giao
Djch NHDT sau khi NT-I có bAt kS' süa dAi, bA sung nào thxp'c coi là KH chAp nhn vó'i cac slra dAi,
bA sung do cOng nhu' dng ' vó'i bat k' diêu khoàn, diAu kin nào dup'c NH slra dAi, bA sung dAi vó'i
Diu Kién Giao Djch Chung nay. NAu KH không chAp nhn vó'i các sO'a dAi, bA sung nêu trên, KH
dup'c quyn chAm dOt sIr dung Djch vy NHDT bAng cách thông báo bAng van bàn tó'i NH.
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PHAN E: BAN DIEU KILN GIAO DICH CHUNG VE LIEN KET VI DIN TU'
(Thuóc Diu kin giao dfch chung v cung ca'p và s& dyng các Djch vy phi tin dyng áp dyng dói vol
Khách hang cá nhdn tgi VPBank)
Diu 1. Giãi thIch tfr ngft
I

"T chtc cung üng dich vi VI din tfr": Là cac t chrc duc Ngân hang Nhà nuóc cAp phép thirc
hin cung Crng djch vt VI din tcr cho Khách hang.

2.

"Khách hàng/KH": Là cac khách hang Ca nhân sr dicing VI din t do các T chüc cung üng djch
vii VI din tcr cung cAp và sr difling Tài khoân thanh toán vãJhoc The ghi no. do VPBank cung cAp,
có nhu cAu Lien kt VI din tr vOi Tài khoàn thanh toán hoc The ghi n.

3.

"Lien kt VI diên tü' vói Tài khoãn thanh toán hoc The ghi nq/Liên kk': Trong Phân E nay

A

cac hành vi lien kt VI din ttr vó.i Tài khoán thanh toán hoc The ghi np/Lien kt du'çc hiu là Van
bàn, chng tir cung cap và sCr diring Djch vy lien kt Vi din tcr vol Thi khoán thanh toán hoãc The
ghi np7'Liên kit. Di vói Djch vy ti Phn E nay, hành vi Lien kt VI din tii vó.i Tài khoãn thanh
toán hoc The ghi npVLiên két là djch vy VPBank và To chrc cung irng djch vy VI din tü cung cp
cho Khách hang, theo do, cho phép Khãch hang lien kt VI din ttr t.i T chiLrc cung irng djch vu
VI diên tir vO.i Tài khoán thanh toán ho.c The ghi ng cOa chinh Khách hang ti VPBank. Di voi
Khách hang, duc hiu là hành vi thuc hiên lien k& VI diên tir voi Tài khoân thanh toán hoäc The
ghi np/lien kt cUa chInh Khách hang ti VPBank.
4.

"VI din tu": Là tài khoàn din tü dinh danh do TO chCrc cung rng djch vu Vi diên ttr tao lap trên
vat mang tin (nhix chip diên tr, sim din thoi di dng, may tInh...), cho phép li.ru giü mt giá trj
tin t dugc dam báo bng giá trj tin gri tuong throng vó,i s tin dupc chuyn tir Tài khoãn thanh
toán cOa khách hang tai ngân hang vào tài khoãn dam báo thanh toán cOa T chüc cung crng djch
vu VidiéntCrtheot'lê 1:1.

5.

"Tài khoãn thanh toán": Là tài khoán thanh toán cüa Khách hang mO tai VPBank.

6.

"The ghi ncr": Là the ghi np dupc cOa Khách hang ti VPBank.

7.

"OTP": Là ma khóa bi mt có giá tn sO dyng mt ln và có hiu lirc trong rnt k!ioáng thOi gian
nht dinh, thung duçic si:r dung nhu mt yu to thIn hai dê xác dnh nguO dirng truy c.p 1mg dyng
hoc thirrc hin giao djch ngân hang din tIm.

8.

"PIN": Là ma s mt ducic chO the sIr dyng cho các giao djch the có yêu cu sIr dyng ma PIN.

Các thut ngIm viêt hoa khác khong duçc giái thich trong Phn E nay së dupc hiëu và giãi thich theo các
nôi dung trong Phn A - Các diêu khoin vI diêu kiin chung cOa Diu kin giao djch chung nay; Van
bàn, chlmng tIm cung cp và sm:r dyng Djch vy phi tin dyng.
Diêu 2. Mo Ta V Dich Vu Lien Kt Vi Diên TIr V&i Tài Khoán Thanh Toán Hoác The Ghi No'
1. Lien kt Vi din tIn vIm Tii khoàn thanh toán hoc The ghi np theo Diu kin giao djch chung nay
duac hiu là djch vy ma VPBank và TO chIme cung 1mg djch vy Vi din tIm cung cp cho Khách hang
eCa hai ben, theo do cho phép Khách hang lien kt VI din tIm cOa Khách hang mO tai T chlrc cung
1mg djch vy Vi din tIm vO'i Tài khoàn thanh toán hoc The ghi np cOa chinh Khách hang mO tai
VPBank d thy'c hin các giao djch np tiên vào, rOt tin ra khOi Vi din tIn ho.c các giao dlch hpp
pháp khác thông qua Tài khoàn thanh toán hoc The ghi np theo quy djnh pháp lut.
2.

Lien kt Vi din tIm vli Tài khoán thanh toán hoc The ghi np theo Diu kin giao djch chung nay
dmrpc hiu là mt djch vy gn lin và không tách rOi vOi djch vy Tài khoán thanh toán hoàc dich vu
The ghi np ma VPBank cung cAp cho Khách hang theo hpp dng ml và sIr dyng Tài khoán thanh
toán và hpp dng phát hành và sIr diing The ghi np gi&a VPBank và Khách hang.

Diu 3. Thirc Hiên Giao Dich Sau Khi Lien Kt Vi Diên Tfr Vói Tii Khoán Thanh Toán Hoäc
The Ghi No'
1. Sau khi Lien k& Vi din tim vói Tài khoãn thanh toan hoc The ghi np thành công, Khach hang dupe
thrc hin cac giao djch np tin vào, rOt tin ra khOi Vi din tim hoc các giao djch hpp phap khac
thông qua Tài khoán thanh toán hoc The ghi np theo quy djnh dma pháp Iut. TruOTig hpp Vi din
tim thioc lien t vOi The ghi np, ngun tin trong các giao djch lien quan dAn Vi din tim thrc hin
thông qua The ghi np là ngun tiAn ti Tài khoán thanh toan gAn vói The ghi np.
2.

TOy theo thOa thun gina VPBank và TA chime dung 1mg djch vy Vi din tim, Khách hang có thA thçrc
hin các giao djch tim 1mg dyng/website dma TA ch(mc cung imng dich vy VI din tim hoc tim (cad) 1mg
dyng/website cUa VPBank.

3.

Các giao djch thrpc coi là xác 1p bOi Khách hang và không the bi Khach hang tIn chAi khi:
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a)

TruOng hpp Khách hang thirc hin giao djch tir crng ding/website eüa T ehirc cung i.rng djeh
v VI din tir: VPBank xáe nhn yéu eau thirc hin giao djch tr To chirc cung rng djch vii VI
din tcr thông qua kêt nôi gifla VPBank va T chc cung óng djch vii VI din tu'.
Khách hang dng üy quyn cho VPBank dupc quyn chü dng ghi Ng/ghi Co Tài khoãn
thanh toán dâ duoc lien kt vo.i VI din tcr (hotc Tài khoán thanh toán gn vol The ghi nç dã
dupe lien ket voi VI din tü') d thtrc hin cáe giao djch du'p phép tkre hin di voi VI din tCr
thông qua Tài khoãn thanh toán hoc The ghi n khi nhn dupe yêu eAu tir To chü'e eung ong
djeh vi VI din tt:r.

b) Tru'ng hpp Khách hang thire hin giao djeh tr ü'ng ding/website cüa VPBank: VPBank xae
thtre duoc Kháeh hang và eae giao djeh thiie hin ia eia Kháeh hang. Bt kS' mt hânh dng
nào cOa Khách hang nhm xáe lap, thçre hin giao djeh (nhu' däng nhp bang ten däng nhp và
mt khu truy e.p dch vii ngân hang din tcr cüa VPBank; kê khai yeu c.0 np/rót tin ttr VI
din tir; kIch ehpn ehp thun/tip tiie trên man hlnh d thtre hin giao djch; nhp ma OTP...)
sau khi dupe h thng eüa VPBank xáe nh.n là hpp 1 s dupe xem là VPBank dà xáe thre
duoe Kháeh hang va xác nhn sir chp thun eüa Khách hang di voi giao djeh.
4. Khách hang dng ' rng cáe giao djch së khong thire hin dupe khi xây ra mt trong eáe truông
hpp sau:
a)

Vic Lien k& VI din tCr vói Tài khoãn thanh toán hoc The ghi np bj ch.m dirt theo mt trong
eác truông hpp quy djnh tai Diu kin giao djeh chung nay;

b) Tai khoàn thanh toán lien kt vO.i VI din tir (hoe Tài khoãn thanh toán gn vo.i The ghi np
duac lien k& voi Vi din tcr) a trng thai bi tm khóa, phong tôa hoc eác trng thai kháe dn
dn Tài khoãn thanh toán khong th thirc hin dupe giao djeh ghi Np va/hoc ghi Co tuang ng
vOl giao dieh nap tin vào vàlhoàe rat tin ra khôi VI din tcr, VD: Khách hang không thire
hin dupe viêc nap tin vao Vi din tcr nu Tai khoãn thanh toán dang bj tm khOa chiu ghi
No, Kháeh hang khong dupe thue hin vie riit tin ra khôi VI din tcr nu Tài khoàn thanh toán
dang bj tm khóa chiu ghi Co...;
e) Cáe truô'ng hpp khác theo quy djnh cüa VPBank ttrng thôi kS' và dupe thông báo dn Kháeh
hang theo Diu kin giao djeh ehung nay.
Diêu 4. Châm Dñ't Lien Kt VI Diên Tir Vói Tài Khoãn Thanh Toán Hoãc The Ghi No'
Lien kt VI diên tir vói Tài khoãn thanh toán eüa Kháeh hang eó th bj ehAm dat theo mt trong eáe
truOng hpp sau:
Theo yéu eu cüa Kháeh hang;

C

2. Theo yêu eu eüa VPBank:
a)

Trong truOng hp'p Kháeh hang Lien kt VI din tO' vOi Tai khoãn thanh toán thông qua si:r dicing
thông tin Tai khoàn thanh toán, VPBank eO quyn tir dng ehAm dOt lien kt eOa Kháeh hang
khi xãy ra mt trong cáe tru'Ong hp'p sau:
(i)

Djeh vy ngân hang din tO' VPBank eung ep eho Kháeh hang bj ngirng/ehm dOt vi bt
kS' 1' do gI;

(ii)

Gói djeh vy ngân hang din tO' eOa Kháeh hang thay di v GOi truy van theo quy djnh
eOa VPBank tO'ng thO'i k' - dupe hiu là Kháeh hang không dupe phép thire hin eáe giao
djch tài chinh qua h thng ngân hang din tO' eOa VPBank;

(iii)

Khách hang thay di s din thoai dang k' eho djeh vy ngân hang din tO' tai VPBank;

(iv)

Kháeh hang thay di s Giy ta thy than ti VPBank (trong trung hp'p di vOi T ehO'e
eung Ong djeh vy Vi din tO' nay, KH dupe yêu e.0 phãi eó s Giy t thy than dang k
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ti VPBank trng khóp voi s Giy ta tày than däng k ti T chtrc cung ing dich v Vi
diên tCr); hoäc
(v) Các truô'ng hçp khác theo quy djnh cüa VPBank trng thñ kS' và du'çc thông báo dn
Khách hang theo Diu kin giao djch chung nay.
b) Trong truông hop Khách hang Lien kt VI din t vói The ghi n hoc lien kt vói Tâi khoân
thanh toán thông qua sU ditng thông tin The ghi n, VPBank có quyn tir dng chm dfrt lien
kt cüa Khách hang khi xãy ra mt trong các truàng hp sau:

3.

(i)

Khách hang thay dôi so din thoi dãng k chung cho san phârn, dlch vii ngân hang tai
VPBank;

(ii)

Các truOng hop khác theo quy djnh cüa VPBank tirng thôi k' va du'c thông báo dn
Khách hang theo Diu kin giao djch chung nay.

Theo yêu cu cüa To chirc cung ng djch vi VI din tü: thirc hin theo quy djnh cüa T chirc cung
rng djch vii VI din tcr. Tru'Ong hop nay KH có trách nhim giãi quyt các vAn d lien quan dAn
chAm dt Lien kAt vói T chtrc cung ng djch vy Vi din tcr.

Diu 5. Quyn Va Nghia Vi Cüa Khách Hang
Khách hang có các quyên sau:
a)

Lien kAt hoc chAm dirt Lien kAt VI din ti1 vói Tài khoán thanh toán hoc The ghi no ti
VPBank theo chInh sách cOa VPBank tlrng thôi k;

b)

Du'c thirc hin các giao djch nap tin vao, rit tiAn ra khOi Vi din tir hoc các giao djch hop
pháp khác thrc thrc hin thông qua Tài khoán thanh toán ho.c The ghi
sau khi thrc hin
lien kAt thành công;

c)

Các quyn khác theo Diu kin giao djch chung nay, quy djnh cüa pháp lut và quy dnh khOc
có lien quan cUa VPBank.

2. Khách hang có các nghia vy sau:
a)

Tuân thu các quy djnh tai DiAu kin giao djch chung nay và các huó'ng dn, quy djnh có lien
quan cOa VPBank t&ng thOi kS' lien quan dAn vic Lien kAt Vi din tO' vó'i Tài khoãn thanh toán
hoc The ghi no';

b) Tuân thu diu kin, trInh tr, thO tyc thi.rc hiën Lien kAt VI diên tO' vói Tài khoãn thanh toán
hoc The ghi no và trinh tij, thu tyc thrc hiên giao dich sau khi lien kAt thãnh cong theo cac
hu'o'ng dan, quy djnh cOa VPBank và TA chO'c cung O'ng djch vy Vi din tO';
c)

Chju trách nhim dAi vói các giao djch du'oc thi,rc hin sau khi Lien kAt VI diên tO' voi Tai khoãn
thanh toán ho.c The ghi n thành cong khi VPBank xác thtrc dLrç'c Khách hang, yêu c.0 thirc
hin giao djch cCia Khách hang theo các quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay;

d) Thanh toán các khoán phi lien quan dAn Lien kAt Vi din tO' vó.i Tai khoãn thanh toán ho.c The
ghi nçi theo quy djnh cCia VPBank va TA chOc cung Ong dich vy Vi din tO';
e)

Tuân thO các yêu câu, han mrc ye so kryng giao djch, giá trj giao djch vâ các han rnrc lien
quan khác (nAu cO) lien quan dAn vic nap tiAn vâo, rOt tiAn ra khOi VI din tO' hoc các giao
dich hop pháp khác thông qua Tai khoãn thanh toán hoc The ghi no';

1) Chtu trách nhim va min trtr cho VPBank khói các tranh chAp, khiAu nai, khiAu kin gifla
Khách hang, TA chO'c cung Crng djch vy Vi din tO' và các ben thO' ba khác lien quan dAn viéc
mO, quân 19 va sO' dyng Vi din tO' cOa Khách hang;
g) Llra dáo, gian ln va các hành vi vi pham pháp lut khác., gian lan, giá mao va các hanh vi vi
phm pháp lut khác;
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h) Các nghia vu khác theo Diu kiên giao djch chung nay, quy djnh cUa pháp Iut và quy djnh
khác có lien quan cia VPBank.
Diu 6. Quyn Va Nghia Vu Cfla VPBank
VPBank có các quyên sau:
a)

Diroc quyn ttr chi viêc Lien kt hoc t& chêi viéc thirc hin các giao djch di vâi Tài khoãn
thanh toán hoc The ghi nç lien kt vó'i VI din ttr khong dáp trng các quy djnh ti Diu kin
giao djch chung nay hoc cac quy djnh khác lien quan dn vic scr ditng Tài khoán thanh toán,
phãt hành và scr diing The ghi ng giüa VPBank và Khách hang;

b) Duac quyn tam khoá, phong toà khoãn tin duc ghi có vao Tài khoàn thanh toán thông qua
giao djch rut tin khôi Vi din tü khi có yêu cu bang van bàn cüa co quan có thAm quyn hoc
có co SO' tin rAng khoàn tin nay lien quan dn hoat dng gian ln/già mao theo quy djnh pháp
lut va quy djnh cUa VPBank;
c)

Du'9'c min trách nhiêm trong tru'ô'ng hgp h thng th l, truyn tin cUa VPBank vàIhoc T
chirc cung lung djch vii Vi din tlur bj li dn dn VPBank khong nhan duçc thông tin d thirc
hiên Các yêu cu nap/rut tin/giao djch khác di vOi VI din tlur thông qua Tài khoàn thanh toán
hoc The ghi n' cOa Khách hang;

d) Du'çrc min trách nhiêm trong cac tranh chAp, khiu nai, khiu kiên giUa Khách hang, T chi'rc
cung lurng djch vi VI diên tlur và cac ben thlur ba khác lien quan dn vic mO, quàn l' và slur d11ng
Vi din tü cluta Khách hang;
e)

Du'oc quyn sO' dung các thông tin v KháCh hang và giao djch cOa Khách hang bao gm Ca
các thông tin tr van bàn, các tài 1iu do Khách hang cung cAp; các hp dng, van bàn k' gina
Khách hang và VPBank d cung cAp cho các co quan co thAm quyn yêu cAu cung cAp thông
tin theo quy djnh ct:ia pháp lut hoc cung cAp cho các di tác lien quan trong vic h9'p tác vâi
VPBank d phát trin san phAm, djch vii cOa VPBank;
Các quyn khác theo Diu kin giao dlch chung nay, quy djnh cUa pháp lut và quy djnh khác
Co lien quan cOa VPBank.

2.

VPBank có các nghTa vi sau:
a)

Thirc hin các giao djch ghi N/ghi Co Tài khoán thanh toán lien kt vó'i VI din tlur (hoc Tài
khoàn thanh toán gAn vó'i The ghi n' du'c lien k& vó'i VI din tO') theo yêu cAu cOa Khách hang
theo Diu kin giao djch chung nay;

b) Các nghia vy khác theo Diu kin giao djch chung nay, quy djnh cluia pháp lut và quy djnh
khác cO lien quan cOa VPBank.

PHAN F: BAN IMEU KIN GIAO D!CH CHUNG yE CUNG CAP VA SI:!' DVNG
DICH V1J TIEN GUI TIET KIEM TiI QUAY GIAO DICH CUA VPBANK
(Thuc Diu kiên giao dch chung v cung cdp và si'c dyng các D/ch vy phi tin dyng áp dyng di thi
Khách hang cá nhãn tqi VPBank)
Diêu 1. Giãi thIch tir ngfr
1.

"Tin gui tit kim/TGTK": Là khoàn tin thrçic Ngu'ô'i gluri tin gluri tai Ngan hang theo nguyen
tAc du'9'c hoàn trã dAy dO tiAn gc, lãi theo thOa thun vó'i Ngàn hang.

2.

"Tin gui tiêt kiêm chung": Là tin gluri tiAt kim cUa tlur hai (02) Nguô'i gluri tién trâ len.

3.

"Khách hàng/KH/Ngu'ôi girl tin": Là khách hang cá nhân có nhu cau giri tiên tiét kim tai
VPBank, sau khi hoàn thiên thO tyc gluri TGTK tai VPBank, Khách hang sê dugc VPBank cap The

K

tit kim d xác nhn quyn so hcru TGTK cOa Khách hang t?i VPBank.
4.

"D ngh cüa Khách hang": Trong Phn F nay duç'c hiu là Van bàn, ch&ng tr cung c.p và sr
diing Djch vii phi tin dyng cy th lien quan dn cung cp và sü' dyng djch vy tin gui tit kim tai
Quy giao djch cüa VPBank. Tu' ttrng tru'O'ng h9p, D ngh cüa Khách hang có th là:
— "Giây gui tién tit kim": Là giây gui tiên tiêt kirn ma Khách hang dã k d xác nhn viëc
gt:ri tin tit kim tii VPBank.
— "ThOa thun tng s& hü'u TGTK": Là thOa thun gicia tt cà Ngui g11i tin lien quan dn
viêc quàn l và sir dyng TGTK chung dã du9'c VPBank xác nhn.
— "The tit kim/TTK": Là chüng chi xác nhn quyn sO' hüu TGTK cOa Ngi.rO'i g11i tin tai
VPBank.
— "Phi hic cüa The tit kim": Là phy !ic cOa The tiêt kim du'çc VPBank cp cho KH dê ghi
nhân các khoãn nôp them tin vào The tit kiêm dã cp. Phu luc cOa The tit kiêm duoc ctp
cho KH theo quy djnh tti Khoãn 9 Diu 3 PhAn F — Bàn Diu Kin Giao Dlch Chung V Cung
Cp và Sir Dyng Djch Vy Tin Giri Ti& Kim Tai Quay Giao Djch COa VPBank. Phçi luc du'cxc
dInh kern và là mt phn khOng tách rOi cOa The tit kim.

5.

"Hqp dng": là thoá thun gita NH vó'i KH v vic cung cp và sr dyng djch vy gri tiên tit
kim tai Qu.y giao djch cia VPBank. Hçrp Dng du'Qc tio lap bO'i (I) f nghj cOa Khách hang dã
dirçrc chap thun bOi VPBank; và (ii) Phn A - Các Diu Khoàn Diu Kiên Chung va Phn F —
Bàn Diu Kiên Giao Djch Chung V Cung Cap và Sü' Dyng Djch Vy Tiên Giri Tiêt Kim Tai
Quay Giao Djch COa VPBank. HQ'p Dng CO hiu lrc k t& ngày Khách hang k/xác nhn D nghj
cüa Khách hang cho dn khi VPBank và Khách hang dã thçrc hin xong toàn b quyn và nghia
yin theo Hçp Dông.

6.

"Giao dch tin gui tit kim": bao gm giao djch nh,n, gui TGTK; chi trà, rOt TGTK; sO' dyng
TGTK lam tài san bâo dam và chuyn giao quyn sO hüu TGTK.

7.

"TGTK không k hn": Là Tin gui tit kim không xác djnh thai han gui tin. KH cO th gO'i
nhiu lan, rOt nhiu thn tüy theo nhu câu.

8.

"TGTK có k' hun": Là TGTK ma Khách hang và VPBank thOa thun v thai han gui tin cy
th.

9.

"Thôi hn gui tin" (áp dyng vói TGTK cO kS' han): Là khoáng thO'i gian k ti1 ngày Khách hang
bat dâu gui tiên vào VPBank den ngày VPBank cain két trá ht tin gc và lãi TGTK cho KH.

10. "Ngày dn han" (áp dining vol TGTK có kS' han): Là ngày kt thOc thai han gO'i tin.
11. "Phong tôa TGTK": L vic VPBank tarn dung mi giao djch chU dng t& Khách hang di vO'i
mt phn hoc toàn b s TGTK cOa Khách hang.
12. "Giy t?r xác minh thông tin/GTXMTT": Là Giy chung minh nhân dân/Thé can ciróc cOng
dân/1-I chiu/Chung minh quân di/Giy khai sinh cOa cá nhân chra dO 14 tuM/các giAy tO' chung
minh nhãn than khác theo quy dnh cOa pháp lut và quy djnh cOa VPBank tfrng thai ks'.
Các thut ngü vit boa khác khong duQc giái thIch trong PhAn F nay së duQc hiu va giái thIch theo các
ni dung trong Phân A - Các diêu khoãn và diêu kin chung cOa Diu kin giao djch chung; Van bàn,
chCrng tu cung cp va sà diing Djch vy phi tin dyng.
Diu 2. Thir ti ru tiên áp ding thOa thun ye gui TGTK
1.

ThOa thun v vic gui tin gui tit kim gi&a VPBank và Khách hang së tuân theo quy dlnh
vàJhoc ni dung ghi nhn tai The tiét kim, GiCy gui tiên tiêt kim, Thóa thun dông s hii'u
TGTK và Diu kin giao djch chung nay theo thu ty' u'u tien nhu' nêu tren.

2.

Các ni dung chua du9'c quy djnh va/hoac ghi nhãn tai The tit kiêrn, Giy gui tin tiet kim cOa
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Khách hang, ThOa thuãn dng sO hu TGTK thirc hin theo Diu kin giao djch chung nay.
Diu 3. Däc dim TGTK
Các Ben dng ring s tin, dng tin gCri tit kiém, loai hInh tit kiém (loai san phAm tit kim),
ngày gcri tién, ngày den hn (dôi vó'i TGTK cO kS' han) và thô'i han gUi tién duc Các Ben thôa
thu.n va ghi nhn trén The tiêt kirn duc VPBank cp cho Khách hang.
Tru'ing hçp !oai hInh ti& kiêm ma Khách hang tham gia cho phép KH g1ri them tin vao The tiêt
kiêm dã cap, các khoán tiên gUi them cUa KM sê du'c ghi nhn trén Phi liic cUa The tit kim theo
quy djnh tii Khoãn 9 Diêu 3 Phn F — Ban Diu Kin Giao Djch Chung V Cung Cp và S& Diing
Dich Vu Tin Gtri Ti& Kim Tai Quay Giao Djch CUa VPBank.
2.

Lãi sut, phtrong pháp tInh IAi và phi lien quan dn TGTK
a)

Lãi sut:
(I) Lâi sut áp dyng di vOl TGTK có kS' han dirçc ghi trên The tit kim VPBank cAp cho
Khách hang vã duoc c dinh trong sut thOi han gui tin, tth truông hqp VPBank và
Khách hang có thóa thun v vic diu chinh lãi suAt tai GiAy gcri tin tit kim. Truông
hop kéo dài thOi han gcri tin (tái tyc) theo quy djnh tai Khoân 8 Diu nay, läi suât ap
diing di voi khoãn tin gcri duçc tái tyc là lãi suAt duçic VPBank cong b t?i thai diem
tái t11c tuong üng vó loai hInh ti& kim và thOi han gUi tin cUa khoàn tin gUi dirçc tái
tic.
Läi suAt áp dyng di vó'i TGTK không k' han duçic ghi trên The ti& kim VPBank cAp
cho Khách hang và duqc diu chinh tl.'rng thai k' theo quyt djnh cUa VPBank phU hçip
vói quy djnh cUa Ngân hang nhà nuóc. Läi suAt mri duçic áp dyng ti'r ngày quyt djnh
v viêc diu chinh läi suAt cUa VPBank có hiêu luc.
(ii) Các muc lãi suAt nêu tai Dim a (i) Khoãn nay duQc áp diing d tInh lãi theo phuong
pháp tInh lãi quy djnh t?i Dim b Khoàn nay. MOe lài suAt nay BANG chInh mOe läi suAt
näm tuong Ung (lãi suAt quy dM) theo phirong pháp tInh lãi sO diving:
Thai han tInh lãi duçc xac djnh tU ngay tiêp theo ngày VPBank nhn tiên gcri dn ht
ngày VPBank thanh toán ht toàn b Khoàn tin gCri cho Khách hang ('bó ngày idu,
tinh ngày cui cüa thôi hgn tInh Mi); và
-

S dii' thrc t d tInh Iâi là s dir dAu ngày tInh läi.

D lam rO, müc läi suAt quy di neu tren khong duçc ap dyng d tmnh lãi theo phuong
pháp tInh lãi quy dlnh tai Dim b Khoàn nay.
b)

Phirong pháp tInh lãi:
(i) ThOi han tInh li va thai dim xác djnh s dir d tInh lãi: ThO'i han tInh lài duoc xác djnh
tr ngày VPBank nhn TGTK dn ht ngày lin k truâc ngày thanh toán hét TGTK (tInh
ngày du, bó ngày cui cüa thai hgn tInh Mi,) và thai dim xác djnh sO du dé tInh lãi là
cui rni ngày trong thOi han tInh läi.
(ii) Tin läi duoc tInh tren co sO mt näm là 365 ngày. S tin lâi VPBank phãi trâ mi kS'
duoc tInh theo cong thuc bAng (=) (S du' thirc t nhân (x) S ngày duy trI sO du' thirc
t nhân (x) Ui suAt tInh lãi) chia (/) 365, trong dO:
-

S dir thyc t: Là s dir cui ngày tInh läi cUa s dir TGTK ma VPBank cOn phài trá
cho Khách hang du'çic sO diing d tInh lãi theo thOa thun tai Diu kin giao djch
chung nay và quy djnh cUa phUp 1ut.
S ngày duy trI s dir thirc t: La s ngày ma s dir thirc t cui mi ngày khong thay
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di.
Lâi suAt tInh läi: Là mirc !ãî sut du'rc quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay.
Lài suât tInh !ãi du'gc tInh theo t' 1 %/nãm vói mt nãm là 365 ngày.
(iii) Di vói TGTK ma thOi han tfnh ttr khi VPBank nhn tin gui dn khi Khách hang rut
tin là duó'i mt ngày: Thai han tInh lãi va s ngày duy trI s du thtrc té dê tmnh lài du'pc
xác djnh là 01 (met) ngày, s dir thtrc t dung d tInh läî là s du cui ngày trong thai
han tInh lãi hoc s dir tai thai dim Khách hang riit tin tüy thuc vào thôi dim nào dn
triróc. Trung hpp Khách hang gCri tin và rut tin trong cllng Ngày lam viêc thI Khách
hang khong du'çc huöiig Iãi.
c)
3.

4.

PhI lien quan dn TGTK: Theo quy djnh cüa VPBank ttrng thai kS' tuong ung voi ba1 san
phm ti& kim ma Khách hang gCri.

Bong tin chi trá g6c và lãi TGTK
a)

Dng tin chi trà g6c, läi TGTK là loai dng tin ma Khách hang dã gcri.

b)

Trurng hçrp KH gri tin bAng dng ngoi t và có nhu cAu nhn gc, läi TGTK bAng tin mat,
di vfii ngoai t lé duói hang don vj, VPBank së quy dôi so ngoai t be ra dông Vit Nam và
chi trà cho KH bAng dng Vit Nam, t' giá quy dOi là t' giá rnua chuyn khoán do VPBank
cong b tai thai dim chi trã. KH phái thirc hin các thu tiic lien quan tOi vic mua bàn ngoai
t theo quy djnh cCa VPBank tirng thai kS'.

Ba âim nhân và chi trã TGTK
VPBank nhn và chi trã TGTK tai dja diem giao djch cCa VPBank no.1 cp The tit kiêm hoäc tai
các dja dim giao djch khác thuc mang !uói hoat dng ciia VPBank.

5.

HInh thtrc chi trã gc và lãi TGTK
a)

Dôi vói TGTK bang dong Vit Nam cüa KH là NguOi cu tru, VPBank chi trà gc, lãi TGTK
cho KH bAng tin mt hoc vào tài khoán thanh toán bAng dng Vit Nam cCa chinh KH.

b)

Di vói TGTK bAng dng Vit Nam cüa KH là NguOi khOng CU trü:
(i) Tru'&ng hop KH gCri TGTK bAng tin mit, VPBank Chi trã gc và lãi TGTK cho KH bAng
tiên mat;
(ii) Trirông hop KH gCri TGTK t& tài khoán thanh toán cua KH, VPBank chi trà gc Va lãi
TGTK cho KH bAng tin mt hoc vào tài khoán thanh toán bAng dng Vit Nam cCa
chInh KH.

c)

Déi vói TGTK bAng ngoai t cia KM là NguO'i cu trü:
(i) TrtrOng hcp KH gtri TGTK bAng tin mt, VPBank chi trà gOc và Iâi TGTK cho KH bAng
tiên mat;
(ii) Trirng hop KH giri TGTK tr tài khoán thanh toán cua KH, VPBank chi trá gc va lãi
TGTK cho KH bAng tin mt hoc vào tài khoãn thanh toán bAng ngoi t cCia chinh KH.

d) Ngoài các quy djnh tai Khoàn nay, vic chi trã TGTK bAng ngoai t vào tài khoán thanh toán
bAng ngoi t dircrc thirc hin theo quy djnh pháp lut v quan l' ngoi hi va quy dinh cua
VPBank tirng thai k5'.
e)

Trirang hp phirong thtrc trá li TGTK cua Khách hang là tra Iäi djnh k5' và Khách hang dang
k' lTnh lãi bAng tin mitt nhirng tai ngày linh lài, Khách hang không dn dja dim giao djch
cUa VPBank d linh lãi, thi khoãn tin lãi TGTK së dt.rcc VPBank quãn l2 cho dn ngãy Khách
hang dn linh lãi (Khách hang khong dupc huOng them lãi di vol khoàn tin nay).
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6.

Phiwng thfrc trã gc và lãi cho khách hang:
Trtr tru6ng hqp Khách hang rut TGTK truóc han, gc và lãi cUa TGTK së thrqc VPBank chi trã
cho Khách hang theo phuong thtc nhu sau:
a) Di vOl TGTK khong kS' han:
(i)

Sé tin gêc TGTK s duçvc VPBank chi trã vao bt kS' Ngay lam vic nào cOa VPBank
khi Khách hang có yêu cu.

(ii) S tin lAi TGTK së di.rc VPBank chi trà theo phuong thtrc ghi nhn trên The tit kim
cOa Khách hang, cv th là djnh kS' hang tháng và vào Ngày lam vic cui cüng cOa tháng
dO.
b) Di voi TGTK có kS' han:
(i)

sé tin gc TGTK së dirçc VPBank chi trã vào Ngày dn han.

(ii) So tin mi cOa TGTK së duc VPBank chi trà theo phuang thrc ghi nhn trên The tit
kim cOa Khách hang, cii th là mOt trong các phuang thcrc sau:
-

Trá Mi cuói k5': nghTa là trà lâi mt thn vào Ngày dn han;

-

Trá lãi trw&c: nghia là trà lài mt 1n vào ngày Khách hang giri TGTK;

-

Trá Mi dinh kj): nghia là trà lãi theo djnh k' (hang thang, hang qu' hoc các djnh k'
khác theo quy djnh cOa VPBank ttrng thOi kS')

(iii) TruOng hçip tháng dn han ciia TGTK khong có ngày nhu ngày gui thI Ngày den han là
ngày cui cüng cüa thang ma TGTK dn han.
(iv) TrnOng hqp Khách hang dang k nhn läi theo djnh kS' ma ngày dn han thanh toán lãi
djnh k' tr1ng vói ngày nghi, ngày l theo quy djnh cüa pháp 1ut va cüa VPBank thI
VPBank se thanh toán lâi cho Khách hang vào Ngày lam vic tip theo du tiên. So tiên
lãi duoc tInh trôn djnh k' trà läi (Khách hang khong duoc huOng them läi cho nhng
ngày nghi, ngày 1).
7.

Rñt TGTK trtthc han
a)

Khách hang duc rat TGTK truóc han tth truông hp trén The tit kim hoc Giây gcri tiên
tit kiêm có quy djnh rO rang v vic Khách hang khong duqc rut TGTK tnróc han.

b)

Truông hop The ti& kim hoc Giy gi:ri tin tit kim có quy djnh v thai han cam kt không
rut TGTK truOc han, viêc rut TGTK truOc han trong thrOng hp nay thirc hin theo ni dung
ghi nhn tai The ti& kim hoc Giy gCri tin tit kim.

c)

TnxOng hpp Khách hang rot TGTK trtróc han, tth khi có quy djnh khác tai The ti& kim hoc
Giy gui tin tit kiêm, các quy dnh sau së du'c áp dung:
(i) DM vOi TGTK không kS' han: Khách hang có th rOt mt phAn hoc toàn b TGTK vào
bt k' thai dim nào (trong gi lam vic cOa VPBank) và khong han ch s thn rOt.
(ii) Di vOi TGTK có k5' han
Khách hang phãi rut toàn b TGTK truuc han, khong duc rOt mOt phn TGTK
truóc han.
VPBank có th yêu cu thai han tôi thiéu ma Khách hang phãi thông báo truc yêu
cu rut TGTK truóc han theo quy djnh cOa VPBank tirng thi ks'.
-

Lãi sut áp dvng di vOl TGTK rut truóc han ti da bang lAi sut tin gri không k'
han thp nht cOa VPBank theo dng tin Khách hang gcri tai thai dim Khách hang
rOt truóc han.

-

8.

VPBank së thu hi !i phin chênh !ch giQa tin Iãi Khách hang duçic nhtn khi riit
tri.róc han TGTK và tin lAi ma Khách hang dã thyc nhn trtxóc do (nu co) bng
cách tth vào phn gc cUa TGTK tru'óc khi VPBank chi trá gc và lãi TGTK rit
truóc han cho Khách hang.

Xfr l khi dn han TGTK
a)

Tai thOi dim g1ri tin, trên Giy g11i tin tit kim, Khách hang së dãng k' phuong thi.'rc xti
1 khi dn han TGTK. Tai Ngay dn han, VPBank se tir dng thrc hin xcr 1' TGTK theo
phixang thirc Khách hang dã lira ch9n.

b)

TruO'ng hpp phuang thirc KH 1ira ch9n là tái tyc gc hoic tái tyc gc va 1i TGTK, các quy
djnh sau day së dugc áp dyng:
(i)

Loai hInh tit kim (!oai san phAm tit kim) cOa khoàn tin gui thrpc tái tyc thirc hin
theo dàng k tai Giy gCri tin tit kim.

(ii) Trtr truông h9p thô'i han gi1i tin dircc ghi nhn cy th tai Giy gcri tin tit kim, thôi
han gcri tin cOa khoán tin giri mói së bang dOng thôi han gui tin ban du. TruOng hcip
tai thôi dim tái tuc, VPBank khong cOn huy dng thai han gui tin nhu ban du, VPBank
sê chuyn sang thOi han g1ri tin là 01 thang.
(iii) Lãi suit áp dyng vói khoãn tin gui mOi du9c xác djnh theo biu lài suit do VPBank
cong b tai thOi dim tái tyc áp diring cho loai hInh tit kim và thOi han gri cüa khoãn
tiên gCri mói.
(iv) Các ni dung khác lien quan dn khoãn tin gcri mói (nhtr phi.rong thrc trã lãi, hInh thtrc
trá lãi...) thirrc hin tuong tm TGTK ban du ciia Khách hang.
(v) TruOng hgp Ngày dn han khong phái là Ngày lam vic cüa VPBank và khOng cO thóa
thuân nào khác thi ngày kéo dài (tái tyc) khoán tin g1ri vn là Ngày dn han cOa TGTK
ban du.
9.

Gui them tin vào The tit kiêm dA cp:
a)

Trong sut thai han gi:ri tin, KH chi duc gcri them tin vào The tit kim dã cp trong truOng
hçp VPBank và KH có thOa thun rO v vic KH du'çc gCri them tin vao The tit kiém dã cp
trên Giy g1ri tin tit kim hoc Diu kin giao djch chung nay.

b)

Trong truOng h9p KH dupc g1ri them tin vào The tit kim dã cp, cac quy djnh sau sê throc
áp dyng:
(i) Trir truing hop tai Giy g1ri tin tit kiêm, VPBank và KH có thOa thuân ye vic gui
them tin vào The tit kim dâ ctp thông qua phuong thirc dang k chuyn tin tu dng
tir Tài khoãn thanh toán cOa chInh KH, KH chi duçc gin them tin vao The tiêt kirn dä
cp b.ng each trirnc tiêp dn dja dim giao djch cOa VPBank d gin tin (KH dn trirrc tip
hoc thông qua nguOi dirpc Uy quyn). Riêng di vói truOng hop TGTK cO Nguii giám
h/NguOi dai din theo pháp lut, Nguii giám ht/Nguôi dai din theo pháp lust không
duc ñy quyn cho ngu'Oi khác thirrc hin Giao djch TGTK.
(ii) Truing hp gi:ni them tin vào TTK dä c.p bng cách trlrrc tip dn dja dirn giao djch
cua VPBank:
Tri.nOng hp KH dn giao dch trmc tip, KH cAn xuAt trInh GTXMTT va TTK dä cp
(hoäc GiAy báo hu hông TTKIGiAy báo mAt TTK theo quy djnh tai Diu 6 PhAn F —
Bàn Diu Kiin Giao Djch Chung V Cung CAp và Sin Ding Djch Vii Tin Gui Tit
Kim Tai QuAy Giao Djch Cua VPBank)
TruOng hop KH giao djch thông qua nguOi thrpc uy quyên, nguii dtrpc uy quyén can
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thuc hiên các thu tue sau:

1'

Xut trInh The tit kim dâ cp (hoc GiAy báo hu' hông TTK!GiAy báo mt TTK
theo quy djnh tai Diu 6 Phn F — Ban Diu Kin Giao Djch Chung V Cung
Cp Va Sir Diing Djch yin Tin Gui Ti& Kim Tai Quay Giao Djch Cña
VPBank);

V

Xut trInh GTXMTT eCa ngu'i du''c Cy quyên;

"

Xut trInh GiAy Cy quyn theo quy djnh côa VPBank;

1'

Ghi dy du thông tin KH và k ten trên giy gtri them tin theo quy djnh eCa
VPBank.

Vói rni In gi.11 them tin vào TTK dä cap, KH së du'qc VPBank cp mt (01) Phlnl
tue cüa TTK. Phy tue eCia TTK ghi nhn thông tin cia tt cã các 1n gcri them tiên
vào TTK cüa KH và thay th cho bAt k' Phini hnic nào côa TTK ma VPBank dã cAp
tru'ó'c do cho KH.
-

KH có trách nhim bão quán Phi line cUa TTK ma VPBank cAp và xuAt trinh khi có
nhu cau gUi them tin vào The tit kim dä cAp hoc khi có nhu cu tAt toán TGTK.
TruO'ng hp KH lam mAt Phi 1ic cüa IlK, KH dng 2 ring s tin gui tit kim cüa
KH sê du'oc can ccr trén thông tin, dü 1iu ghi nhn ti h thng cüa VPBank và dng
thuc hiên các thu tue theo yêu cAu cüa VPBank d khai báo vàlhoäc xác nhân viêc
mAt ph 1iic eCia TGTK.

(iii) Tru'O'ng hpp gCri them tin vao IlK dä cAp thông qua phuang thcrc däng k' chuyn tin
tint dng tir Tài khoán thanh toán cüa chInh KH:
- Vói mi IAn VPBank thinre hin chuyAn tin tint dng theo dãng k cUa KH, VPBank
së không cAp phy lye ecia 'IlK cho KH.
-

Tuy nhiên, khi KH dn dja dim giao djch cüa VPBank (hoc thông qua ngui di.r'c
ôy quyên) dA gUi them tin, VPBank së cAp phini hnc cCa TTK cho KH theo cac quy
djnh tai Tit (ii) nêu trén. Phu lye côa TTK së ghi nhtn (x) khoán tin Nguài gUi tiAn
gi:ri them khi dn quAy giao djch (trong lAn nay và eác IAn trixó'c do, nu co) và (y)
toàn b các khoàn tin du'c gUi them theo 1nh chuyn tin tint dng tU Tài khoán
thanh toán ma Ngu'O'i gUi tin dã dang k.

10. U quyn thrc hin Giao djch TGTK
a)

Sau khi du'gc cAp The tit kiêm, KH du'çtc Cy quyn cho ngthi khác thinrc hin Giao djch
TGTK theo Diêu kin giao djch chung nay.

b)

Vic ãy quyn phài duçc !p thành van bàn. Truô'ng hçip van bàn üy quyn duçc !p tti
VPBank, KH và nguô'i du'çe üy quyAn phài k ten truO'c sit chCrng kin cüa can b tiêp nhn
hA so' eCia VPBank. Truàng hcrp van bàn uy quyn không duqc Ip ti VPBank, van ban uy
quyAn phài du'çtc cong chCrng/chUng thy'c theo quy djnh cUa pháp lut.

e)

DAi vii TGTK chung, tAt câ Ngu'Oi gUi tin có thA 6y quyAn cho nhau hoc cho ngu'ô'i khác
thay mt mInh dA thire hin Giao djch TGTK, tuy nhiên, vic ôy quyAn trong mpi trl.rng hop
phai phü hpp vOl Thôa thun dAng so hu TGTK.

d)

Ngu'O du'oc Ciy quyAn co cáe quyAn và nghia vy nhu KH và là ngu'i k' ten trên cáe ehUng tCr
Giao djch TGTK trong phm vi, thai hn Uy quyAn. Thu tyc thçrc hin các giao dlch tin gUi
tit kim có uy quyn thc hin theo quy djnh eCia VPBank tlng thO'i kS'.

e)

Trong thOi gian üy quyn KH vAn có toan quyn thiniC hin Giao djch TGTK.
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11. Giao d!ch tiên gfri tit kim trong trtwng hçrp TGTK chung: Di vol TGTK chung, ngoài các
quy djnh ti Diëu kin giao djch chung nay, vic quán 1 và sü' dyng TGTK chung thyc hin theo
các ni dung d cp lai ThOa thun dng sO hu TGTK.
Diu 4. Chuyên giao quyn s& hu'u TGTK
1.

KH duçic chuyn giao quyn sO hu TGTK cho cá nhân khác (ngu'ai nhn chuyn quyn), trü các
triIing hQp sau:
a)

TGTK Co Nguôi dai din theo pháp IutINgu'Oi giám h;

b)

Ngi.rO nhn chuyn quyn là nguOi chu'a thành niën, nguOi bj rnt näng lirc hành vi dan su,,
han ch nang hrc hành vi dan sir theo quy djnh cOa pháp Iut và mt trong nhü'ng Ngu'O'i g1ri
tin (tron tru'ng hçip TGTK chung);

c)

The tit kiêm bi mit;

d)

TGTK dang bj phong tOa;

e)

KH dä có thOa thun truóc do vO.i t cht'rc, cá nhân khác v vic han ch chuyên quyn sO' hau
TTK cOa KH;

f)

Các truOng hgp khác theo quy djnh cüa VPBank trng thii kS' và ducic thông báo dn KH theo
cac phirong thrc thông báo quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay.

2.

The tit kim duçc chuyn quyn sO' hu phài con nguyen yen, khong bj rách/nhàu nát/nhOe chU'
tai thOi dim chuyn quyn sO' hum

3.

VPBank chi thirc hin thii tyc d chuyn quyn sO' hciu di vO.i toàn b s du' hin có cOa TGTK
(bao gm gc và lài chua thanh toán), không chuyn rnt phAn s du' TGTK

4.

NgLri nhn chuyên quyn sO htu The tiêt kim phài dáp trng dy dO các diu kin d thuc hin
các giao djch lien quan dn TGTK theo quy dinh cOa VPBank và quy djnh cOa pháp Iuât hiën hành.

5.

Mt 'TTK chi duc chuyn quyn sO' htu ti da 02 (hal) ln, cho ti da 02 (hal) cá nhân.

6.

Di vOi TGTK chung, quyn han và trách nhim cüa nhU'ng Ngu'O'i gui tiên trong vic chuyn giao
quyn s& hü'u TGTK duçc thrc hin theo ThOa thun dtng sO, hCru TGTK, diu kin giao djch
chung nay và các quy djnh CO lien quan cOa VPBank.

7.

Vic chuyn giao quyn sO' hüu TGTK cO th thrçc thirc hin tai dja dim giao djch cOa VPBank
no'i phát hành TTK ho.c các dja dim giao djch khác thuc mang !i.rO'i hoat dng cOa VPBank.

8.

Khách hang và nguO'i nhn chuyn quyn sO' hu TGTK tir chju trách nhim v tInh hop pháp, hp'p
l cOa (các) giao djch lien quan là co sO' phát sinh vic chuyn quyn sO' hQ'u TGTK; dng thai ti,r
thôa thuân và chlu trách nhiêm thanh toán các khoãn thu& phi phát sinh tr vic chuyn quyn sO'
hu TGTK theo quy djnh cOa pháp lut và VPBank tai tha dim chuyn quyn so' hü'u.

9.

Khách hang dng thirc hin các thc tyc theo yêu cAu cUa VPBank lien quan dn vic chuyn
quyn sO' hü'u TGTK.

Diéu 5. Tra ctTru TGTK
1.

D thun tin cho vic theo döi, quán l TGTK cOa Khách hang, VPBank cung Cap cho Khách
hang mt s phiiong thuc tra ciru TGTK dã gui tai VPBank nhis sau:
a)

Tra cCru TGTK bang cách trirc tip dn dja dim giao djch cOa VPBank trên toàn quéC; hoc

b)

Tra cuu TGTK thông qua phi.rong tin din tu; ho.c

c)

Các phiio'ng thuc khác dirçc VPBank trin khai t&ng thô'i kS' và thông báo cho Khách hang
theo các phixo'ng thO'c thông báo quy djnh tai Diu kin giao djch chung nay.
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2.

3.

Di voi tru'ông hap tra c ,u TGTK bAng each trirc tip dn dja dim giao djch cUa VPBank, KH
phài xut trInh các gi.y tO sau:
a)

GTXMT[T eCia KH; và

b)

Bàn chInh TTK (hoc Giây báo mat 'lTKlGiây báo hu hông TTK theo quy djnh tai Diu 6
Phân F — Bàn Diêu Kiên Giao Djch Chung V Cung CAp và Sü Diring Djch Vy Tin Gi:ri Tit
Kiêm Ti Quay Giao Djch CUa VPBank trong truO'ng h9p mAt/hu' hông 1TK).

Di vôi tru'Ong hgp tra cóu TGTK thông qua phuong tin din tir:
a)

TrixOng hgp KH cô däng k si:r dung djch vii ngân hang din tir cüa VPBank, KH sr dyng ten
truy cp va m.t khAu dâ däng k' cho djch vy ngân hang din tCr d truy cp h thng ngân
hang din tCr cUa VPBank va thirc hin tra cCru;

b) TruO'ng h9p KH chua dang k sr dyng djch vy ngân hang din tcr vri VPBank, VPBank së
cung cap cho KH ten truy cp và mt khAu truy cp h thng ngân hang din tCr cüa VPBank
d thuc hiên tra ciru
}Jiu 6. Xw l di vó'i trtrô'ng hqp nhàu nat, rách, nhôe chfr, hu hông, mt The tit kim
a.

Trung hçrp The tit kim bj nhàu nát/rách/nhôe ch&/htr hông
a)

Khi The tit kim bj nhàu nát/rách/nhOe ch/hu hông (sau day gi chung là hu hông) dn mirc
không th nhn dang du'Qc thông tin chInh xác và dAy dü trên The tit kim thI Khách hang
trçrc tip dn bAt kS' dja diAm giao djch nao cCia VPBank 1p 02 bàn giAy báo hu hông The tit
kirn theo rnAu quy djnh cüa VPBank trng thai kS' ("GiAy báo hir hông TTK"). Khách hang
phài xuàt trInh GTCMNT cOn thai han hiu hrc và np bàn gc The tit kim bj hu hông.

b)

VPBank së kim tra, xác nhn trên GiAy báo hu hông 'P1K và giao 01 bàn GiAy báo hu hông
cho Khách hang (01 bàn cOn lai duçic VPBank hru). VPBank giU bàn gc The tit kim bj hix
hông và khong cAp The tit kim mó'i cho Khách hang.

c)

Sau khi VPBank xác nhn trên GiAy báo hu hông 'P1K, Khách hang có th ri.it TGTK ngay
khi cô nhu cAu tai bAt kS' dja diAm giao djch nào cCa VPBank.

d)

Di vôi The ti& kiém bj hu' hông, Khách hang không ducic thuc hiên cAm c& chuyn nhuqng,
Cy quyn sCr diing, cho, tang The tiAt kiém, ngoi tr& Cy quyn tAt toán The tit kim sau khi
hoàn tAt thu tiic thông báo và xàc nh.n hu hông The tit kim theo quy djnh neu trén.

e)

VPBank cô quyAn ttr chi thirc hin giao djch di voi The tiAt kim bj hu hông ma Khách
hang khOng lam thô tyc thông báo theo quy djnh nêu trén.

b. TrirO'ng hqp mAt The tit kim
a)

Khi phát hin mAt The ti& kiêrn, Khách hang trirc tip dn bAt k' dja dim giao djch nao cCa
VPBank 1p 02 bàn giAy báo mAt The tit kim theo mAu quy djnh cCa VPBank tirng thi kS'
("GlAy báo mAt TTK"), xuAt trinh GTXMTT cOn thO'i han hiu hrc.

b)

VPBank së kiAm tra, xác nhn trên GiAy báo mAt TTK va giao 01 bàn GiAy báo mAt cho Khách
hang (01 bàn cOn lai duac VPBank luu). K tir thO'i dim nay, The ti& kim bj mAt không
cOn hiu 1irc và VPBank không cAp The tit kim mô'i cho Khách hang.

c)

Sau khi VPBank xác nhn trên GiAy báo mAt 'P1K, Khách hang có th rCt TGTK ngay khi
cô nhu cAu tai bAt kS' dia dim giao djch nào cCa VPBank, tuy nhien, VPBank chi chi trà gôc,
lãi TGTK cho chInh KH, không chi trã thông qua nguOi üy quyn.

d)

Di vol The tit kiêm bi mAt, Khách hang không du'ç'c thuc hin cAm c, chuyn nhuç'ng, ciy
quyên, cho, tang The tit kiêm kA tü' thO'i diAm VPBank xác nhân tren GiAy báo mAt TfK.

e)

VPBank không chju trách nhim dAi voi thit hi xày ra do Khàch hang chua kjp khai bào
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mt The ti& kiêm.
Sau khi báo mt The tit kiêm, nu Khách hang tim Iai duct The tit kim:
(i) TruO'ng hp The tit kim chua tt toán: Khách hang cn thông báo ngay cho dja dim
giao djch ccia VPBank no.1 Khách hang báo mt The tit kim d VPBank khôi phi,ic lal
hiu !rc cCia The tit kim, dtng thOi np Ii cho VPBank GiAy báo mt TTK có xác nhân
cCa VPBank.
(ii) Tru'ông hp The ti& kim dã tht toán: Khách hang cAn dn dla diem giao djch cüa
VPBank no,i Khách hang thirc hin tAt toán d np li ban gAc The tit kim.
Diêu 7.

Quyn và Trách nhim cüa Khách hang

Quyên cüa Khách hang:
a) Duçc báo him tin gCri theo quy djnh cüa pháp Iut.
b)

Ducc thanh toán dAy do tiAn gAc va lãi TGTK theo thOa thun vói VPBank.

c) Khách hang là ChU so, hU'u TGTK hoc Dng chO sO' htu TGTK du'çc chuyAn quyAn sO' hcru
TGTK, du'oc d lai thira kA TGTK, du'Gc ày quyAn cho ngu'O'i khác thirc hin các giao djch rOt
TGTK theo DiAu kin giao djch chung nay, quy dinh cOa pháp lut và các quy djnh khác CO
lien quan cOa VPBank.
d)

Khách hang l ChO sO' hü'u TGTK ho.c Dng chO sO' hü'u TGTK du'pc cAm cô/th chAp TGTK
vay vn tai VPBank hotc ti các t chCrc tin di,rng khác nu du'ç'c t ch(rc tin dyng do chap
thuân.

e) Khách hang là nguO'i giám h, ngu'O'i dai din theo pháp lust cOa ChO sO' hiru TGTK hoc
Dng chO sO' hü'u TGTK du'c quyn thirc hin các giao djch lien quan dn TGTK theo DiAu
kin giao djch chung nay, quy djnh cUa pháp lut và các quy djnh khac có lien quan cOa
VPBank.
f)
2.

Các quyn khác theo Diu kin giao djch chung nay, quy djnh cOa pháp lut và quy djnh khác
có lien quan cOa VPBank.

Trách nhim cüa Khách hang:
a)

Chlu trách nhim ye tInh h'p pháp cOa ngun gAc s tin g1ri tiAt kim tai VPBank.

b)

Thirc hin dOng theo quy djnh t?i DiAu kin giao dich chung nay, The tit kim, GiAy gri tiên.
ThOa thun dng so' hQ'u TGTK và các van bàn, thóa thun khác vol VPBank (nêu co).

c)

Cung cAp dAy dO, chinh xác, kjp thO'i các thông tin theo yêu cAu cOa VPBank trong tirng thO'i
kS'.

d)

Thông báo truó'c v yêu cAu rOt TGTK tru'ó'c hn theo quy djnh ci:ia VPBank.

e)

Thông báo kjp thO'i cho VPBank v vic The tit kim bj mAt/nhàu/nát/rách/nhOe chü'/hu' hông
và chju mci trách nhim thit hi (nAu co) do không thông báo kjp thO'i.

f

Chiu phi lien quan dn TGTK (neu cO) theo quy djnh ti Diu kin giao djch chung nay, biu
phi do VPBank Cong b và các quy dnh khác có lien quan cOa VPBank tirng thO kS'.

g) Các nghia vy khác theo Diu kin giao djch chung nay, quy djnh cOa pháp lut và quy djnh
khác có lien quan cOa VPBank.
Diu 8. Quyn vii nghia vi cüa VPBank
Quyn cfla VPBank
a) Duc quyAn tr chAi vic nhn và chi trã TGTK nu Khách hang không thkrc hin theo dOng
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các quy djnh tti Diu kin giao djch chung nay, cac thOa thun vói VPBank và các quy djnh
khác Co lien quan cüa VPBank.

2.

b)

Duc quyn tir chi viêc chi trã TGTK di vo.i The ti& kim dä bj !çYi diing nhi.rng không phãi
do 1i cOa VPBank.

c)

D nghi Khách hang cung cp các thông tin có lien quan trong tirng thai k' nhm tuân thO
các quy djnh cüa pháp !ut và phc v cho cong tác quán 1 Khách hang.

d)

Duçc quyn cung cp thông tin lien quan dn TGTK cüa khách hang theo yeu cu cüa co
quan nhà nu'o'c có thm quyn vàJho.c theo quy djnh cüa VPBank.

e)

Các quyn khác theo khác theo Diu kin giao djch chung nay, quy djnh cüa pháp 1ut và quy
djnh khác có lien quan cUa VPBank.

Trách nhiêm cüa VPBank
a)

Tham gia bào him tin gi:ri va dóng phi báo him tin gri theo quy djnh cüa pháp lut va t
chtrc bão him tin gã'i.

b)

Nhãn TGTK cüa Khách hang vào các ngày và gi thijc hin giao djch.

c)

Thanh toán tin gc, lãi TGTK ditng han và dy dO theo thôa thun vâi Khách hang.

d)

Cong b cong khai lãi suit TGTK, phuong thüc trá lãi, mrc thu phi di vi các khoãn TGTK
rOt truóc han (nu có), mi'rc thu phi di vi các djch vij lien quan dn TGTK và các nOi dung
khác lien quan theo yêu cAu cOa pháp lut tai các dja dim nhân, chi trã TGTK.

e)

Gi bi rnt s du TGTK cUa Khách hang theo quy djnh cOa pháp luat và quy djnh cOa VPBank.

f

Dam báo an toàn ti&n gcri cho Khách hang.

g)

Chju trách nhim v nhng thiêt hai, vi pham, Ipi dung di vói TGTK do 1i cOa VPBank.

h)

Các nghia vu khác theo Diu kiên giao djch chung nay, quy djnh cCia pháp lust và quy djnh
khác CO lien quan cOa VPBank.

PHAN G: BAN DIEU KIN GIAO DICH CHUNG VE CUNG CAP VA SIThUNG
DICH VJ TIEN GtI CO K( HJN TiI QUAY GIAO DICH CUA VPBANK
(Thuc Diu kin giao dich chung v cung cd'p và si'r dung các D/ch vy phi tin dyng áp dyng di vái
Khách hang cc nhân tgi VPBank)
Diu 1. Giãi thIch tr ngu
1

"Hqp Dng": Trong Phn G nay Hç'p dng duc hiu là Van bàn, chng tr cung cp và sir diing
Djch vy phi tin dyng cy th lien quan dn djch vy tin tin gri cO kS' han tai quy giao djch cOa
VPBank. Trong Dich vu nay, Hop dng là thoã thu.n dtrgc k giia NH và KH, baa gm Ca các Phy
lyc hp dng, ThOa thun gCri và sir dyng tin giri có kS' han (nêu co).

2. "Thoä thun v tin gfri co k' hn ti Quy giao dlch cüa VPBank": là thoã thun gifla NH vói
KH v viec cung cp va sO, dung djch vy gcri tin tit kim tai Quay giao djch cOa VPBank. Thoã
thu.n nay duqc tao lap bOi (I) Hap dng; và (ii) Phn A - Các Diu Khoãn Diu Kin Chung và
Phn G — Bàn Diu Kiên Giao Dlch Chung V Cung Cap và Scr Dyng Djch Vy Tiên Giri Co KS'
Han Tai Quy Giao Dich COa VPBank. Thoà thun nay cO hiu lijc k tr ngày k' nhu ghi nhan tai
Hop dng cho dn khi VPBank và Khách hang dã thirc hin xong toàn b quyn và nghia vy thea
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Hop Dông.
3. "Khoãn tiên gui": Là s tin gcri di.rçc ghi nhan tai Hçp Dng.
4. "Thôi hn gui tin": Là khoàng thô'i gian k tir ngày Khách hang bt du gtri Khoãn tin gui tai
VPBank dn ngày VPBank cam két trá ht tin gc và lãi cho Khoàn tin gri do, chi tit nhu' nêu
tai Hçp Dng.
5. "Hir hông": Là trirOng hçrp Hcrp Dng bj nhàu nat vàJhoc rách và!hoc nhôe chQ và/hoc hu' hông
dn mcrc không th nhan dng du'çrc thông tin chinh xác và d.y dii trén Hp Dng.
6. "Ngày gui tin": Là ngày Khoàn tin gui duçrc gin tai VPBank nhu neu tai Hp'p Dng.
7. "Ngày dn han": Là ngày ma VPBank cam kt thirc hin chi trà tin gc, Iài ciia Khoãn tin gin
cho Khách hang nhu nêu t?i Hp'p Dông.
8. "Tài khoãn thanh toán": Là tài khoân thanh toán ciia Khách hang mO tai VPBank nhu nêu tai Hop
Dng di.rqc dung d girl và nhn chi trà tin gin.
9. "Giy gui tin": Là giy gi:ri tin ma Khách hang dâ k d d xut vic gin tin gui có k' han tai
VPBank. Giy gin tién là mt phn khong tách rô'i ciia Hçrp f)ông.
Các thut ngi vit hoa khác không duçrc giãi thich trong Phn G nay së duçrc hiu và giài thIch theo các
ni dung trong Phn A - Các diu khoân và diu kin chung ciia Diu kin giao dich chung; Van bàn,
chinng tir cung dip và sir diing Djch vv phi tin diing.
Diêu 2.

Thôa thun ye tiên g ui có k' han

1. Phirong pháp tinh lãi: Các Ben thng nht v phu'ong pháp tinh lãi áp diing di vol Khoàn tin gin
theo Hop Dng Tin Girl nhu sau:
a.

Yu t tinh lâi:
i.

Th?iri han tInh Iãi: Du'c xác djnh tin ngày VPBank nhân Khoán tin girl den bet ngày lin
k trnró'c ngày VPBank thanh toán ht Khoãn tin girl (tInh ngày du, bO ngày cui ciia
thai han tinh läi). ThO'i dim xác djnh s dir d tInh lãi là cui mi ngày trong thO'i han
tInh lAi.

ii.

S dir thirc t: Là s dir cui ngày tinh Iãi cüa s dir tin gin ma VPBank phài trà cho
Khách hang du'cic sin dvng d tInh lãi theo thOa thun t?i Hçrp Dng Tin Girl.

iii.

S ngày duy tn s du thirc t: Là s ngày ma s din thrc t cui mi ngày không thay di.

iv.

Lãi su.t tinh lãi du'çc tInh theo t' l %/näm (läi suit nãm) theo phuong pháp tmnh lâi "tInh
ngày d.u, bô ngày cui ciia thô'i han tinh lãi"; mt näm là ba tram sáu mino'i lam ngày Va:
-

Trnr&ng hçp Khách hang không rOt tin girl truóc han: Lãi sdit tInh lãi là lâi sut quy
djnh tai Hçp Dng Tin Girl;
TruO'ng hçp Khách hang rut tin gii'i tru'óc han: Lãi suât tinh lãi là lãi suât quy dnh
tai Khoãn 2 Diêu nay.

b.

Cong thirc tinh lãi: Tin lãi s di,rcc tInh theo cong thinc sau:
S tin lAi =

( S dir thirc t nhân (x) s ngày duy tn s du' thirc th nhân (x) Lài sut tinh
läi)
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c.

TrirOng hqp thO'i han tinh tin khi VPBank nhn tin girl dn khi Khách hang rut tin g in là du'O'i
rnt ngày, Các Ben thOa thun rAng, thai han tInh lãi và s ngày duy tn s dir thirc t d tInh lãi
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thrçc xác djnh là 01 (met) ngày, s du thirc t dñng d tInh !äi là sé du cui ngày trong thii han
tInh lài. Dê lam rö, Các Ben thng nht ring tru6ng h9p Khách hang gcri tin và rut luôn trong
ciing ngày lam vic thI không phát sinh tiên lãi trã cho Khách hang.
d.

Quy di li suAt:
Các Ben thong nht ring rntrc lãi suit tInh lâi nêu tai Dim a Khoàn I Diu nay BANG vth
mtrc läi suât näm tuong rng theo phirong pháp tmnh lãi: Sir diing thii han tInh lãi thrqc xác
djnh tir ngày tip theo ngày VPBank nhn Khoãn tin gCri dn h& ngày VPBank thanh toán ht
toàn b Khoãn tin gcri (bó ngày du, tInh ngày cui cüa thai han tInh läi) và s du d tInh lãi
là s dir d&u ngày tInh lâi.
D lam rO, vic quy di Ii sut theo quy djnh tai Khoãn nay chi nhm mic dIch minh bach lài
suit ma khong áp diing d tInh lãi theo phuang pháp tInh lãi quy djnh tai Khoãn 1 iu nay.

e.

Nguyen tc lam trôn lãi: Không ly phn thp phân và lam trôn theo nguyen tc nu s du tiên
cUa phn thâp phân ion hon hoc bang 5 thI lam trôn len, nu s dAu tiên cüa phn thp phân
nhO hon 5 thI lam trôn xung.

2. Tth khi CO quy dlnh khác tai GiAy gri tin, tru'ông hpp Khách hang rOt mt phn hoc toàn b Khoàn
tin gui tru'Oc han thI các quy djnh sau dày së duc áp ding:
a. Tru'à'ng hpp Kháeh hang rOt truóc han toàn b Khoán tin giri truc khi kt thUc Thai han gui
tin, toàn b Khoàn tin gui cOa Khách hang së duGc áp ding lãi suit ti da bang lãi suit tin
gO khong kS' han thp nht cOa VPBank theo di tuçng khách hang vàJhoc theo dng tin
Khách hang dã gui tai thai dim Khách hang rOt triróc han cho toàn b khoãng thai gian tr
Ngay gcri tin dn ngày VPBank thc hin chi trã truóc han.
b. Truang hçp Khách hang rut tru'óc han mt phAn gc Khoãn tin gui truóc khi kt thOc Thai han
gi:ri tién:
i. Di vOi phAn tin gri rOt truóc han, áp diing läi sut ti da bang lãi sut tin g11i không kS'
han thp nht cOa VPBank theo di tuqng khách hang và hoc theo dng tin Khách hang
dã gcri tai thOi dim Khách hang rut triróc han cho toàn b khoàng thai gian tir Ngay gOi
tin dn ngay VPBank thrc hin chi trâ tri.róc han.
ii. Di vOi phAn tin gcri con lai, áp ding mic lãi suit dang áp dung di vi Khoãn tiên gui ma
Khách hang rut truóc han mt phn.
Diu 3. Chi Trã G6c, Läi Tin Gri Va Kéo Dài Thôi Hn Gth Tin
I. Chi trà truóc han Khoàn tin giri:
a) Khách hang duc yëu cau chi trá (rut) truóc han mt ph.n hoc toàn b Khoán tin gcri (tth
truOng hop trên Giy gui tin có quy djnh rö rang v vic Khách hang khong dt.rc yêu câu chi
trá Khoãn tiên gui truóc han).
b) TruOng hop Giy gui tin CO quy djnh v thOi han cam kt khong rut Khoãn tin giri truc han,
vic rut Khoãn tin gui truóc han trong tn.rOng hp nay thirc hin theo ni dung ghi nhn tai
Gi.y gOi tin.
c) VPBank se thu hi lai phan chênh lch gitta tin lãi Khách hang di.rçrc nhn khi rut triró'c han
Khoãn tin gui và tin läi ma Khách hang dä thirc nhn truóc do (nu co) bang cách trir vào
phAn gc cUa Khoãn tin gcri trirOc khi VPBank chi trà gc và lãi (nu co) cüa Khoán tien gcri
rut truOc han cho Khách hang.
d) Khãch hang rut Khoãn ti&n gcri truOc han cO th phãi chju rnt mcrc phi rut truOc han theo quy
djnh tai Giây gui tin va theo quy djnh cOa VPBank tung thOi k5'.
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2. Chi trá Iâi djnh k' tti ngây dn han thanh toán Iãi (di vó'i hInh thüc !inh lãi djnh kS'): Tin !ãi së
dixçxc VPBank trã vao Tài khoán thanh toán nhn chi trã tin !ai cüa Khách hang theo djnh k5' vâo
ngày trOn k5' trã !ãi (01 tháng, 01 qu, 06 tháng hoc 01 näm hotc thO'i dim khác theo dang k ca
Khách hang và theo quy dlnh cüa VPBank). Tru'àng hcp ngày dn hn thanh toán Iãi dinh k5' trllng
vó,i ngày nghi, ngày 1 theo quy djnh cüa pháp !ut và ciia VPBank thi VPBank sê thanh toán IAi cho
Khách hang vào diing ngày dn han thanh toán Iãi djnh k5' và s tin lãî du'c tInh trôn k5' trá Iâi theo
nguyen t.c tInh ngày du bô ngày cui.
3. Chi trã Khoán tin g1ri tai Ngay dn han và kéo dài ThOi han gcri tin: Trir truOng hQp Các Ben có
thóa thun khác bang van ban, vào Ngày dn han VPBank së thirc hin chi trã tin gc, lãi (nu co) cüa
Khoán tin gcri vào Tài khoán thanh toán nhn chi trã tin gc, lâi tuang irng ma Khách hang dã dang
k tai H9p Dng Tin Gcri, Các Ben thóa thun không kéo dài Thô'i han giii tin. Truô'ng hpp Ngay dn
han trüng vói ngay nghi, ngày 1 theo quy djnh cüa VPBank và cOa pháp 1ut thi vic chi trá gc, lãi
(n&u co) cüa Khoán tin gui thirc hin nhu sau: Khoãn tin gcri dtxçc tht toán vào Ngãy dn han trilng
vo, i ngày nghi, ngày 1. TrisOng hp nay VPBank chuyn tin gc, lãi vào tài khoãn thanh toán cña
Khách hang dung Ngay dn han và kt thüc thOi han gcri tin (Khách hang khong dugc hu'óng lãi
them cho ngày nghi, ngày la).
Diu 4. Xtr L Trong Trtrô'ng Hçrp Tài Khoãn Thanh Toán Bj Phong Töa, Dong, Tam Khóa Va
Các Trtrrng Hçrp Thay Di TInh Trng Tãi Khoãn Thanh Toán Cüa Khách Hang
1. Ti thOi dim VPBank thrc hin chi trá gc, lãi cüa Khoãn tin gui, tru6ng hp Tài khoãn thanh
toán ciia Khách hang vi 1 do nào do ma bj dóng, bj phong tóa, bj tam khóa hoc thay di tinh trang.
Các Ben dng x& 1 nhu sau:
a)

Truàng hçp Tài khoãn thanh toán bj dóng hoc bi tam khóa hoc bj phong tOa ho.c b thay di
trang thai ma theo quy djnh cOa VPBank vàJhotc quy djnh cüa pháp lut khong dugc ghi cO
tin gc, !ai cüa Khoán tin gt1i vao Tài khoán thanh toán: Toan b sé tin gc, läi cia Khoan
tin gcri theo Hçp Dng nay së duc VPBank quán l cho dn khi Khách hang và VPBank dã có
vAn bAn thOa thun v vic thay di thông tin tài khoAn thanh toAn d nhn chi tra gc, lAi cOa
KhoAn tin gt:ri.

b)

TruOng h9p Tài khoan thanh toAn bj phong tóa hoic bj tam khóa hoc bj thay di trang thAi
ma theo quy djnh cOa VPBank va/hoc quy djnh cüa pháp lutt vn cho phép thirc hin vic ghi
cO tin gc, Iãi ci:ia Khoan tin gCri vao Tai khoan thanh toAn: ToAn b s tin gc, lài cOa
KhoAn tin gi'ri theo HQp Dông nay vn sê thrc VPBank chi tra vào Tai khoAn thanh toán cOa
KhAch hang.

2. Trong thô'i gian VPBank quAn !y' tin gc, !Ai cUa Khoan tin gtri nhix quy djnh tai KhoAn 1 Diu
nay, toan b s tin du'Qc quAn l không duc tInh va tra IAi.
Diu 5. Tra Cüu Va Thông Báo Khi Co Thay Di DÔI V&1 KhoAn Tin Gui Co K5 Han
1. Khách hang có th thirc hin tra ciru thông tin v KhoAn tin gtri thông qua hinh thtrc tri,rc tip dn
dja dim giao djch tren toan h thng cOa VPBank d yêu cu cung cp thông tin; hoäc tra ciru thông
qua phiiong tin din tir (Khách hang phai dang k sir dyng djch vy ngân hang diên tO' cOa VPBank);
hoc phuong thCrc khác du'Qc VPBank triën khai tirng thOi k5'.
2. Khi yeu cu tra cO'u Khoan tin gO'i theo phuong thO'c neu tai KhoAn I Diu nay, Khách hang có th
du'c VPBank yeu cAu cung cp các thông tin, tai 1iu lien quan dn Khách hang vAIhoc Khoan tin
gO'i, k các giAy t, tai 1iu lien quan nhm myc dIch xác minh Khách hang, thông tin KhoAn tin
gO'i tnrO'c khi thrc hin vic tra cO'u va cung cp thông tin tó'i KhAch hang. KhAch hang dng cung
cp cAc thông tin, tai 1iu, k cAc giy tO vA thrc hin cAc thU tyc liOn quan theo yOu cu, quy djnh
cOa VPBank tai thO'i dim yeu cu tra cO'u.
3. TrtrO'ng hp Khách hang có dang k dlch vy ngân hang din tO' di vó'i Tai khoAn thanh toán, cac
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giao djch ghi no ghi có phát sinh tr giao djch gcri, chi trâ Khoan tin giri sê duçc VPBank thông
báo cho Khách hang theo quy djnh cüa djch vi ngân hang din tcr ma Khách hang dâ däng k.
Diu 6. Xi'r L Trong Trir&ng Hqp Hqp Dng Tin Gui Bi Mt, Hir Hông
Khi Hgp Dng Tin GCri bi mat, Hu hOng, Khách hang truc tip dn bt kS' dla dim giao djch nao
cüa VPBank dé thông báo ye vic Hgp Dng Tin Gri bj mit, Hu' hOng. Khi dn dja dim giao djch,
Khách hang có trách nhiêm xuAt trInh, cung cp các tài lieu, k2 các chi.'rng tir lien quan theo yêu cu,
quy djnh cüa VPBank tui thô'i dim thông báo. Sau khi Khách hang dã thrc hin xong các thu tiic
báo mat, Hu hông theo quy djnh cUa VPBank, VPBank së xác nhn các thông tin lien quan dn Hçp
Dông Tiên G!1i bj báo mit, Hu hông theo HQp dng, phü hqp vói quy djnh cña VPBank. Vic chi
trã tin gt11 trong truO'ng h9p Hçip Dng Tin Giri bj mit, Hu hông du'9c thirc hin theo quy djnh cña
VPBank tai tha diem chi trã.
2.

D bão darn an toan, Khách hang dng ring vic thirc hin các giao djch lien quan dn Khoan tién
gCri trong trung hgp Hçrp Dèng Tin GCri bj mt hoc Hu hông có th bj giâi han trong mt s
trung h9p theo quy dlnh cüa VPBank (nhu không duc crn c& chuyn nhucmg, ñy quyn str ding,
cho, tang,...).

3.

VPBank du'ac (i) tr chi thrc hien các giao djch lien quan dn Hçp Dng Tin Gcri bj mat, Hu hông
nhung không di.rgc Khách hang thrc hin th tic thông báo theo quy djnh tai Diu nay; (ii) không
chju trách nhim di vOl các thit hai có th xày ra do Khách hang không/chua thirc hin thu tVc
thông báo mtt Hap Dng Tin Gcri, Hop Dng Tin Gcri bj Hix hông theo quy djnh tai Hqp Dong
Tin GUi nay va quy djnh cUa VPBank.

4.

Vói truông hqp bj m.t Hop Dng Tin Gcri, sau khi dã báo mt ma Khách hang tim Iai duc Hp
Dng Tin Giri, Các Ben dng ' ring truà'ng hpp VPBank chua chi tra Khoân tin gOi, Khách hang
phái thông báo ngay cho VPBank noi Khách hang dã báo rn.t Hp Dng Tin GU'i va thijc hin các
thU tuc, cung cp các tai lieu lien quan theo quy djnh cUa VPBank.

5.

Các quy dlnh khác lien quan dn vic xü l Hpp Dng Tin Gri bj Hu hông, bj mAt chua duc quy
djnh cy th tai Hop Dng nay thyc hin theo quy djnh cUa VPBank và quy djnh cUa pháp lut.

Diu 7.

Quyn Va Nghia V Cüa Khách Hang

Quyn cUa Khách hang

2.

a)

Duc bao him tin gcri theo quy djnh cUa pháp lu.t;

b)

Dugc thanh toán dAy dU va dUng han các khoan lãi, gc theo quy djnh tai Hop Dng Tin Giri
và nay;

c)

Du,gc chuyn giao quyn so hu di vói Khoàn tin gcri theo quy djnh cUa VPBank va quy
djnh cUa pháp lu.t, trtr truOng hp VPBank cO quy djnh Khách hang không ducic chuyên giao
quyn so hru di voi Khoãn tin gCri. Vic chuyn giao quyn sO hUu di vOi Khoan tin gCri
thyc hin theo quy dlnh cUa VPBank tai thO dim chuyn giao;

d)

Duoc sir dung Khoãn tin gt1i lam tài san bao dam theo cac bin pháp bão dam d bão dam
cho nghia vi,i cUa mInh vàJhoc nghia vy cUa Ben thr ba tai VPBank ho.c tai các to chirc tin
dyng khác (nu dugc VPBank, t chc tin dyng do chAp thu.n);

e)

Các quyn khác theo quy dlnh tai Hp Dng nay, quy dlnh cUa pháp lut va quy djnh khác Co
lien quan cUa VPBank.

Nghia vy cUa Khách hang:
a)

Thrc hin dung Hp Dng Tin Gcri , Diu Kin Giao Djch Chung va các thOa thun dã cam
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c

kt vi VPBank.
b)

Cung cp dy dü, chInh xác, kjp thai cho VPBank tit cã các thông tin, tài 1iu theo yëu cu
hçip 1 côa VPBank trong ti1ng thôi kS'.

c)

Thông báo truóc v yêu cAu rot tin trtróc hn theo quy djnh cOa VPBank (nu co).

d)

Thông báo kjp thôi cho VPBank v vic Hp Dng bj mt, bj Hr hông và chiu mi trách
nhim di vo.i các thit hi (nu co) do không thông báo kjp thè.

e)

Cung cp cho Ben Ngân hang tat Ca các thông tin, tài lieu theo yêu cu hpp l cOa Ben Ngan
hang nhm tuân thO các quy djnh cOa Pháp !ut vàJhoc thôa thu.n lien ChInh phO Co lien
quan.
Dam báo Tài khoàn thanh toán là cOa chmnh KH và có thông tin chInh xác nhu' quy djnh tai
Hcip Dng Tin Gui.

g)

Không &rçc thirc hin vic thay dôi thông tin v Khoàn tin gCri, Ngày den han sOrn hon Ngày
dn han quy djnh tai H9p Dng Tin G&i.

h)

Chju trách nhim giái quyt tt cá các vn d tranh chip, khiu kin, khiu nii lien quan dn
Khoàn tin gcri tai VPBank.

i)

Khi có bt kS' thay dèi nào v thông tin Khách hang, bao gcm nhung không gió'i han các thông
tin lien quan dn Khách hang nhu: S giy tO xác minh thông tin Khách hang (chüng rninh
nhân dân/hô chiu/thé can cu'óc cong dan, thj thuc,...), dia chi thu'O'ng trO, s diên thoai,...
KH cO trách nhim dn VPBank d dang k cp nht scra di/b sung thông tin ngay khi có
sir thay di.

j)

Dam bâo tài khoán giri tin, tài khoán nhn chi trã tin giri là cUa chInh KH và có thông tin
chmnh xác nhu kê khai tai Hcp dng.

k)

Cam kt khOng có bt k5' khiu nai, khiu kiên, tranh chip gI déi vOi NH khi NH thirc hin
tAt toán tru'óc han, xir l S tin giri và tin lãi phát sinh theo quy dnh tai Hpp Dông Tin
Gt:ri.

I)

Các nghia vii khác theo quy djnh tai Hap Dcng Tin Gtri, Diu Kin Giao Djch Chung, quy
djnh cOa pháp !uât và quy djnh khác có lien quan cOa VPBank.

Diu 8. Quyên Va Nghia Viii Cüa VPBank
1. Quyn cOa VPBank:
a) Duc quyn tir chi vic nhn và chi trà Khoãn tin gi.'ri theo Hcrp Dng Tin GCri nu Khách
hang không th1rc hin dOng quy djnh tai HQp Dng Tin Giri và Diu Kin Giao Djch Chung
vàlhoäc các thOa thuân vói VPBank.
b) Duçrc quyn t& chi chi trà Khoàn tin giri theo Hçip Dng Tin Giri và Diu Kin Giao Djch
Chung di vvi trIrOng hQp H9'p Dng Tin Giri da bj lçri d1ing nhung không phai do li cOa
VPBank.
c) D nghj Khách hang cung cp các thông tin cO lien quan trong flTrng thOi kS' phc vy cho cOng
tác quan l Khách hang.
d) Co quyn thông báo và yêu cAu Khách hang phai thirc hin tat toán truOc han Hp Dng Tin
Giri theo quy djnh cOa pháp lut và và Diu Kin Giao Djch Chung.
e) Cung cp thông tin lien quan dn Khoán tin gtri cOa Khách hang và thông tin cOa Khách hang
cho các co quan, t chCrc theo quy djnh cOa pháp Iuât, quy djnh cOa VPBank và1hoc các thOa
thun lien ChInh phO có lien quan.
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f)

Duçc yeu cAu Khách hang chuyn tin hoc duy tn di s du tin gU'i trén Tài khoãn thanh toán
dé VPBank trIch Khoãn tin gti theo dáng thoá thun trong Hçp Dng Tin GCri vã Diu Kin
Giao Dlch Chung.

g) Duoc yêu cu Khách hang giãi quyt tAt Ca CC vn d tranh chAp, khiu kin, khiu ni lien
quan dn Khoãn tin gcri cüa KhAch hang.
h) Dime quyn tm gifl, phong tôa (tam dirng moi giao djch chü dông tir Khách hang di vâi mt
phAn hoäc toàn bô Khoàn tin g1ri cUa Khách hang theo Hçp Dng Tin Gü'i), khAu trir, trIch
tin hoc chAm dirt tm gi, phong tóa Khoan tin glri ccia Khách hang khi có yêu cAu bng van
ban eCa co quan nhà nuo,c có thAm quyn theo quy djnh pháp 1ut hoe theo d nghjlthOa thun
khác vol Khách hang.
i)

Duc quyn tr dng trIch tin tir Tai khoan thanh toán cüa KháCh hang mo ti VPBank, Khoãn
tin gi:ri theo Hp Dng TiAn Gcri d thanh toán các khoan phi, chi phi ma Khách hang phái
thanh toán cho VPBank theo Hqp Dng Tin GU'i và Diu Kin Giao Djch Chung (nu co).

j)

Các quyn kháC theo quy djnh ti Hçrp Dng Tin GCri, Diu Kin Giao Djch Chung va cãc van
ban thôa thun khác gina cac Ben, quy djnh cüa pháp lut và quy djnh khác Co lien quan cüa
VPBank.

2. Nghia vy cüa VPBank:
a) Thanh toán tin gc, lãi tin g11i diing hn va dAy dü theo thOa thun vOi Khách hang ti Hop Dng
Tin Gui va Diu Kin Giao DjCh Chung.
b) Gi bI mat s du tin gcri cUa Khách hang theo quy djnh eüa phAp !ut va quy djnh cüa VPBank.
c) Dam bao an toan tin g1r1 eho Khãch hang.
d) CáC nghia vu khác theo quy djnh tai Hçp Dng Tin Gui, Diu Kin Giao Djch Chung, quy
dinh eüa pháp Iut (bao gm cã các quy djnh cüa Pháp 1utt v Phong, chng rCra tin, ehông tài
trcY khCing b, tuân thCi cam van, trirng pht va tuân thU FATCA) va quy djnh khác có lien quan
cua VPBank.
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PHAN H: BAN DIEU KIN GIAO D!CH CHUNG YE CUNG CAP VA SIX DUNG
DICH VJ TIEN GU'I CO KY HN BANG PHU'NG TIN DIEN TIX
(Thu5c Diu kin giao dich chung v cung ca'p và sz'r dyng các D/ch vy phi tin dyng áp dyng do'/ vói
Khách hông cá nhón tçii VPBank)
Diu 1. Giäi thIch tir ngu'
.A

1.

•
.
•.
..
•
Thoa thun tien gui : Trong Phan H nay
Thoa thuan tien gui dugc hieu Ia Van ban, chung tu
cung cp va si.:r ding Djch vii phi tin diing ci th lien quan dn vic cung cp va scr diing djch vu
tin tin gCri có kS' han bang phirong tin din tt1 tai VPBank. Trong Djch vv nay, Thoá thun tin
gui là Thóa thun tin gi:ri cO k' hn du'c xác 1p giva VPBank và Khách hang bng Phuong tin
din tr, trong do ghi nhan các thóa thun gina VPBank và Khách hang lien quan tói viêc g&i và
nhn Khoãn tin gCri tai VPBank theo San phm. Di v&i San pháni gi'ri gop, ThOa thun tin gcri
duçc hiu bao gm câ thóa thun khung và thóa thuân tin gCri cii th.

2.

"Hqp ding": là thoá thu.n giüa NH vói KH v vic cung c.p va sü diing djch vii tin tin giri có
kS' han bng phu'ang tin din tir t?i VPBank. Thoâ thu.n nay duçc tao 1p bOi (i) Thoà thun tin
gcri; và (ii) PhAn A - Các Diu Khoãn Diu Kin Chung và PhAn H — Bàn Diu Kin Giao Dich
Chung V Cung Cp Va Scr Dyng Djch Vy Tin Gui CO KS' Han Bang Phuong Tin Din T. Hpp
dng nay có hiu Irc k tr ngày k' nhir ghi nhn tai Thoá thun tin gui cho dn khi VPBank và
Khách hang dà thirc hin xong toàn b quyn và nghia vy theo Thoá thun tin gui.

3.

"San phm": Là san phm tin gUi có k5' han bang Phuong tin din tt:r ma Khách hang tham gia
và duc nêu cy th tai ThOa thun tin gcri.

4.

"San phm gin gop": là san phm tin gi:ri có k5' han trong do Khách hang và VPBank thóa thun
v vic gcri tai VPBank nhiu Khoàn tin gcri trong mt khoáng thai gian nht djnh.

5.

"Khoãn tién gin": Là khoãn tin gui cO k5' han cüa KH tai VPBank nht.r duGc ghi nhn tai Thôa
thu.n tin giri. Di vái SOn phdn2 gl'ri gOp, Khoãn tin gui duoc hiu bao grn Khoàn tin gcri dAu
tiên và (cac) Khoàn tin gri tip theo.

6.

"Phirong tin din tfr": Là phuang tin hoat dng dira trên cong ngh diên, din tcr, kS' thuât s, tu
tInh, truyn dn khong day, quang hoc, din tir hoc cong nghê tuong tu. Tai VPBank, Phuong tiên
din tir bao gm: VPBank NEO, VPBankPlus, VPBank Dream, ATM, CDM và cac kênh dién tu
khác duqc VPBank trin khai timg thOi k5'.

7.

"VPBank NEO" (truOc dày là VPBank Online): Là kênh trin khai djch vu ngân hang cUa VPBank,
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cho phép KH thirc hin mt s giao djch ngân hang thông qua các thit bj din tCr có kt ni Internet
(nhu: may tInh de bàn, may tInh xách tay, may tInh bang, din thoai di dng,..). VPBank NEO có
the du,ac cung üng cho KH thông qua các phiên bàn: Website cia VPBank, giao din website/üng
dyng cUa VPBank du'oc cai dt trên thiêt bj din tcr hoc các phiên bàn khác theo chInh sách cüa
VPBank trng thyi kS'.
8.

"VPBankPlus": Là kênh trin khai djch vy ngân hang din tr cüa VPBank, cho phép KH thirc hin
mt s giao djch ngân hang thông qua phAn mm rng dyng VPBankPlus trên may tInh hoc thit
bi di dong có kt nM Internet;

9.

"VPBank Dream": Là kênh trin khai djch vy ngân hang din tü cüa VPBank, cho phép KH thirc
hin mt s giao djch ngân hang thông qua phn mm 11ng dyng VPBank Dream App/Web trên
may tInh hoc thit bj di dng Co kt ni Internet.

10. "ATMICDM" (Automated Teller Machine/Cash Deposite Machine): Là may giao djch tr dng
phuc vu Khách hang scr ding the d thirc hin các giao djch nhu gi.ri, nap, rut tin mat, chuyn
khoàn, thanh toán hóa don hang hóa, djch vu, vn tin tài khoàn, di PIN, tra ciru thông tin the hoc
các giao djch khác.
11. "Thôi hn gui tin": Là khoàng thOi gian k tir ngày Khách hang bt dtu gCri tin vào VPBank
cho dn ngày VPBank cam kt trà ht gc và lãi tin gCri có kS' han cho KH.
12. "Tài khoãn tin gfri": Là tài khoàn do VPBank mO d quàn l Khoàn tin gui cUa Khách hang.
Ddi vol San phdrn gOl gop, Tài khoàn tin giri duct VPBank mO d quàn l2 các Khoàn tin gcri cüa
Khách hang.
13. "Ngay dn han": Là ngày kt thik ThOi han gt:ri tin nhu quy djnh tai ThOa thun tin gUi.
14. "Giy t?r xac minh thông tin KH": Là gity tO cO th xác djnh du'gc dc dim và nhn dang nhân
than cUa KH. Giy tO xác rninh thông tin KH theo quy djnh cUa VPBank trng thOi ks'.
Các thutt ngU vit hoa khác không duct giãi thich trong Phn H nay se du't hiu và giái thich theo các
nôi dung trong Phn A - Các diu khoàn và diu kin chung cUa Diu kin giao djch chung nay; Van
bàn, chirng tU' cung cp và sir ding Djch vy phi tin ding.
Diêu 2.

ThOa Thuân Ye Gfri Va Nhãn Khoãn Tiên GUi

1. KH dng ' gUi va VPBank dng ' nhn Khoãn tin gri cUa Khách hang vài thông tin v S tin
gUi, Dng tin gUi, ThO'i han gUi tin, Ngày gUi tin, Ngây dn han, Lâi sut, Phuang thüc trà läi,
Phu'ong thrc xCr 12 tai Ngày dn han duct Các Ben thOa thun tai ThOa thun tiên gt:ri.
2.

Khach hang dng ring, trrO'ng hcp bt k5' ni dung nào trong Diu kiin giao djch chung nay khác
vo.i nâi dung trong Thóa thu.n tin g11i thI ni dung trong ThOa thun tin gtri du''c uu tiên àp ding.

Diêu 3. Lãi Sut, Phwrng Pháp Tinh Lãi, Nguyen Tc Lam Trôn Lãi Va PhI Lien Quan Dn
Khoãn Tiên Girl
1. Lãi Sut:
a)

Läi sut áp ditng di vOi Khoàn tin gui duçc ghi nhn tai ThOa thun tiên gi1i.

b)

Truimg hcp ThOa thun tin gUi có thOa thun v vic diu chirih lài sut, Các Ben
thng nht rAng dn k' diu chinh lâi sut, VPBank së tir dng thçrc hin diu chinh
lai sut theo phuang thirc dà thOa thun và së thông báo cho KH theo quy djnh cUa
pháp 1ut. KH chip thu.n mirc lài suit mâi k tü thii dim VPBank thirc hin vic
diu chinh.

c)

MU'c lâi suit và Iãi suit diu chinh (nu co) quy djnh tai Khoàn nay dt.rçc áp dvng d tInh lãi
theo phuong pháp tInh lãi quy djnh tai Khoãn 2 Diu nay. Các mrc lài suât nay BANG
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chInh mirc lãi sut nãm tuung trng (lai suit quy di) theo phucrng pháp tmnh lãi sü dvng:
Thñ han tInh lãi duqc xác dinh tr ngày tip theo ngày VPBank nhn tin gCri dn ht
ngày VPBank thanh toán ht toàn b Khoán tin gCri cho Khách hang; và
-

S di.r thirc t d tInh lãi là sé du du ngày tInh lãi.

D lam rö, mirc lãi sut quy di nay khong duçc áp dyng d tInh lài theo phuong pháp tInh
lãi quy djnh tai Khoãn 2 Diu nay.
2.

Phu'o'ng pháp tInh lãi:
a) Thôi han tInh lài và thai dim xác dinh s du d tInh lãi: ThOi han tinh lãi duGc xác dinh tir
ngày VPBank nhn tin giri dn ht ngày lin k truóc ngày thanh toán ht khoàn tin g1ri (tInh
ngày dcu, bó ngày cuói cta th&i hqn tInh 1th) và thai dim xác djnh s du d tInh lãi là cui mi
ngày trong thi han tInh Iãi.
b) Tin lãi du'çc tInh trên co so rnt nãrn là 365 ngày. Sé tin li VPBank phãi trã rni k' duoc
tInh theo cong thirc bang () (S dir thirc t nhân (x) S ngày duy trI s du thirc té nhân (x)
Lãi sut tInh lâi) chia (1) 365, trong do:
(i)

Sé du thirc t& Là s du cuôi ngày tInh lãi cOa s du tin gCri ma VPBank cOn phài trã
cho Khách hang duçiC sO dyng d tInh lãi theo thOa thun tai Diu kiên giao djch chung
nay và quy djnh cCia pháp lut.

(ii)

S ngày duy trI s dir thirrc t& Là s ngày ma s du thirc t cui mi ngày khong thay
di.

(iii)

Lãi sut tInh lãi: Là mirc lãi sut ghi nhn tai ThOa thun tin gcri (bao gm Ca lãi sut
diu chinh) hoc mOc lãi suAt trong truOng hpp kOo dài Thai han gcri tin hoc mic lài
suAt rOt truóc hn theo Diu kin giao djch chung nay. Lãi suit tInh lâi duc tInh theo
t l %Inãm vói mt nãm là 365 ngày.

c) Di vói Khoãn tin gir1 ma thai han tInh tir khi VPBank nhn tin gcri dn khi Khách hang rOt
tin là dui mt ngày: ThO han tInh lãi và s ngày duy tn s du thrc t d tinh lAi dupc xac
djnh là 01 (met) ngày, s du thrc t dOng d tInh lãi là s du cuôi ngày trong thai han tInh lâí.
TruOng hçp Khách hang gri tiên Va rOt tiên trong COng ngày lam vic thi Khách hang khOng
dtrçc huOng lãi.
3. Nguyen tc lam trôn lãi:

4.

a)

Di vO.i dng tin gCri cOa KH là VND và JPY: Khong Iy phAn thp phân và lam trOn theo
nguyen tàc nêu so dâu tiOn cOa phAn thp phân lón hon hoc bang 5 thI lam trôn iOn, nu so
du tiên cUa phn thp phân nhó hon 5 thi lam trOn xung.

b)

Di vói dng tin gcri cOa KH là USD và các ngoi t khác (trir JPY): LAy phAn thp phân 02
(hai) s 10 và thrc hin theo nguyen tAc sau: nu s thO 3 cOa phAn thp phân Ion hon hoc
bang 5 thI lam trOn len, nu s thir 3 cOa phAn thp phân nhO hon 5 thI lam trOn xung.

PhI lien quan dn Khoin tiên gfri: Theo quy dinh cOa VPBank tOng thOi k' tuong Ong vOl San
phAm Khách hang tham gia.

Diêu 4. Chi Trâ Khoãn Tiên Gri Trtróc Han Va Xü L Khoán Tin Gri Tai Ngày Dn Han
1.

Chi trã Khoãn tin gfri tru&c han:
a) Viêc chi trà Khoán tin giri truOc han toàn b/mt phAn dugc xác dnh theo loai san phArn
Tin gui có k' hn ma Khách hang tham gia và theo các nguyen tAc sau:
(i)

Khách hang thrçrc yêu cu VPBank chi trà toàn b Khoãn tin gCri truc han, trr khi
Các Ben có thOa thun rO rang v vic khOng chi trá tai ThOa thun tin gt:ri/phy liic cOa
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ThOa thun tin gUi;

b)

2.

(ii)

Khách hang chi dugc yêu cu VPBank chi trâ mt phân Khoãn tin giri truâc han nu
Các Ben tliOa thuãn rO rang v viCc chi trá tai ThOa thutn tin giri/ph lyc cUa ThOa
thun tin gui.

(iii)

Di vó, i San phm gi:ri gop, Khách hang chi du'çc yêu cu VPBank chi trâ toàn b tht
cã cac Khoán tin gcri truó'c htn, khong duçic yêu cAu chi trã mt/mt s các Khoãn
tin gcri tru'óc han (bao gm Ca truông hçp chi trà mt phn tru6c han cUa mQt Khoãn
tin giri).

TruOng hqp chi trã Khoàn tin gri truó'c han (toàn bImt phn), trir khi Thôa thun tin gcri
hoc phy lyc cUa Thôa thuan tin gcri có quy djnh khác, các quy djnh sau së thrçic ap dyng:
(i)

Lãi sut áp dyng di vó.i phn tin giri &rçrc chi trã tnróc han là lãi su.t tin gcri khong
kS' han thp nht cUa VPBank theo dng tin KH g&i tai thi dim chi trá truâc han.
Phn tin gcri cOn Iai (nu co) së dtroc giU' nguyen mU'c lAi suAt dang áp dung di vOi
Khoãn tin gtri;

(ii)

VPBank së thu hi Iai phn chénh lch gü'a tin lãi Khách hang nhn duc khi chi trá
truó'c han và tin Iãi ma Khách hang d thtrc nhn tru'óc dO (nu cO) b&ng each trr vào
ge cUa phn tin gU yeu cu chi trà truO'c han tru'Oc khi VPBank thirc hin chi trã;

(iii)

Khách hang phãi chju phi chi trã tru'óc han mt phn/toan b Khoãn tin giri theo quy
djnh eUa VPBank trng thO'i ks';

(iv)

Khách hang phãi tuân thU thai han thông báo truc yêu eu chi trà trixóc han mt
phn/toàn b Khoán tin gCri theo quy djnh cUa VPBank trng thai k5i.

(v)

Toàn bô gtc và lãi cUa phAn tin gcri du'gc chi trá trixc han së du,qc VPBank ehuyn
vào Tài khoán thanh toán cUa KH.

Xii' ly' Khoãn tiên gfri ti Ngày den han:
a)

Phuong thirc xci 12 Khoãn tin gcii tai Ngày dn han duc ghi nhn cy th tai ThOa thun tin
gUi.

b)

Quy dnh cy the di vói lUng phuo'ng thUc xu l Khoãn tin gui tai Ngày dn han:
(i)

TruOng hgp Thóa thun tin gcri ghi nhn phuang thirc xci 1 là Tir d5ng tot toán: Tai
Ngày dn han, VPBank sê chuyn toàn b tin gc và lài eUa Khoàn tin gUi vào Tài
khoàn thanh toán cUa KH.

(ii)

TruOng hop ThOa thuân tin gcii ghi nhn phuong thcic xci l' là Tir d5ng tái tyc
hoc Tr dng tái tyc gc và lãi (tir dng kéo dài ThOi han gcri tin):

gc

Trurng hçp Tr dc5ng tái tyc gc: tai Ngày dn han, VPBank chuyn toàn b tiên
li (nu co) vao Tài khoàn thanh toán nhn chi trá Khoàn tin gcii dã thOa thun và
tir dng tái tyc toàn b tin gc cUa Khoàn tin gCri; riêng di v&i San phdm gt'ci
gop, VPBank ty dng nhp toàn b tin gc cUa tAt ca các Khoàn tin giri vào vâi
nhau d tái tue.
TruOng hçp Tzc d5ng tOi tyc gc và lãi: tai Ngày dn han, VPBank tr dng nhp
toàn bô tin läi vao tin gc và tr dng tái tyc cho Khách hang; &i vái San phcm
gt'ei gOp, VPBank nhp toàn b tin lãi vào tin gc cUa tAt cá các Khoân tin gi:ri
và ty dng tái tyc cho Khách hang.
Loai san phAm cUa Khoãn tin gcri duçc tái tyc: theo thOa thun tai ThOa thuan tin
gUi. TruOng h9p tai thOi dim tái tyc, Khoãn tin gd không dáp cing các diu kin
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theo !oai san phAm duçc tái tuc (bao gm nhung không giói han bói: di tu9'ng gui
tin, !oai tin gCri, s tin gui ti thiu), Khoãn tin g111 së không duac tái tiic và
toàn b tin gc và läi (nu có) cüa Khoãn tin g&i dugc chuyn vao Tài khoàn
thanh toán cüa KH.
-

ThO'i han gri tin cüa Khoán tiên gcri duçvc tái tiic: theo thôa thu.n tii Thôa thuân
tin g111. Tru6ng hçp khong có thOa thuân, ThOl hn gUi tin bang vói Thai han
gcri tin cUa Khoân tin gUi ban dAu ho.c thôi han thAp hon gn nhAt (nu VPBank
khong con huy dng ThOi han gri tin ban dAu).
TruOng hçp tai thOi dirn tái tiic, VPBank không con huy dng Ioai san phârn/ThOi
hn gcri tin nhu nêu trên, Khoãn tin gUi së du'çc tái tuc theo san phrn Tin gui
có k5' han Thi.räng bang phuung tin din tCr cUa VPBank vOl thOi han gui tin là
01 tháng.
Các ni dung khác thirc hin theo quy djnh cUa VPBank tuong rng voi !oai san
phm cUa Khoân tin gri duqc tái tiic.

(iii) TruOng hQp Ngày dn han tràng vói ngay nghi, ngày l theo quy djnh cUa VPBank,
VPBank tir dng thirc hin xir l theo phuong thUc dã thóa thun tal Ngày dn han.
Diéu 5. Xi.r Ly Trong TrtrO'ng Hçp Tài Khoãn Thanh Toán Bj Phong TOa, Dóng, Tm Khóa Va
Các Trirong Hqp Thay Dôi TInh Trng Tài Khoãn Thanh Toán Cfla Khách Hang
Tai thOl dirn VPBank thyc hin chi trã gc, läi cUa Khoán tin gui, truOng hç'p Tâi khoãn thanh
toán cUa Khách hang vi l2 do nào do ma b dóng, bi phong tOa, bi tam khóa hoc thay dôi tlnh trng.
Các Ben dng ' xtr I nhu sau:
a)

TruOng hpp Tài khoãn thanh toán bj dóng hoc bj tam khóa hoc bj phong tOa hoc bi thay dôi
trng thai ma theo quy djnh cUa VPBank vàJhotc quy djnh cUa pháp !ut khong duoc ghi có
tin gc, lãi cUa Khoán tin gui vào Tài khoãn thanh toán: Toàn b s tin gc, !äi cUa Khoàn
tin gui së diroc VPBank quãn ! cho dn khi Khách hang và VPBank dã có van bàn thOa thun
v viéc thay di thông tin tài khoán thanh toán d nhn chi trã gc, lãi cUa Khoán tin gui.

b)

Truing hçrp Tài khoán thanh toán bj phong tOa hoc b tam khóa hoc bj thay di trng thai
ma theo quy djnh cUa VPBank vâ/hoc quy djnh cUa pháp lut vn cho phép thyc hin vic ghi
có tin gc, lãi cOa Khoãn tin gui vào Tài khoán thanh toán: Toàn b s tin gc, lãi cUa Khoán
tin gui vn sê dugc VPBank chi trâ vâo Tài khoán thanh toán cUa Khách hang.

2. Trong thOi gian VPBank quán 1 tin gc, lãi cUa Khoán tin gui nhu quy djnh tai Khoán 1 Diu
nay, toàn b s tin duc quan ! khong duc tInh và tra lãi.
Diéu 6. Tra Cu'u Va Thông Báo Khi Co Thay Dôi JJ6i Vói Các Khoän Tiên Gui
1. KH có th tra cuu Khoán tién gUi tai VPBank thông qua rnt trong các bin phap sau:
a)

Tra cuu bang cách dn trrc tip dja dim giao djch cUa VPBank trén toàn quéc;

b)

Tra cCru thông qua Phuong tin din tu;

c)

Tra cuu thông qua Tng dai CSKH 24/7 cUa VPBank theo s din thoai 19005454 15/s din
thoai khác theo thông báo cUa VPBank tung thOi kS';

d)

Các phuong thuc khác du9c VPBank trin khai tUng thOi k.

2. Khi yêu cAu tra cOu Khoan tin gui theo các phuong thuc nêu trên, Khách hang có th du9c VPBank
yêu cu cung c.p các thông tin, tài 1iu lien quan dn Khách hang va/hoc Khoán tin gui, k
giy t, tài 1iu lien quan nhm myc dIch xác minh Khách hang, thông tin tin gui truóc khi thrc
hin vic tra cCru va cung cp thông tin tói Khách hang. Khách hang dng cung cp các thông tin,
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tai lieu, k các giy to' và thirc hin các thU tyc lien quan theo yêu cAu, quy djnh cUa VPBank ti thO'i
diem yêu cu tra cU'u.
3. Trir&ng hçp Khách hang có dang k djch vy ngân hang din tcr di vi Tài khoãn thanh toán, cac
giao djch ghi ng, ghi có phát sinh tir giao djch gU'i, chi trã Khoãn tin gri së thrc VPBank thông
báo cho Khách hang theo quy djnh cUa djch vy ngân hang din ti ma Khách hang dã dàng ks'. Vic
thông báo cac thay di di vó'i Khoan tin gCri trong các tru'ng h9p khác thrc hin theo quy djnh
cUa VPBank tirng thOi kS'.
Diêu 7.

Xtr Ly Di Voi Các Tru*ng H9p Nhàu Nat, Rách, Mt Thôa Thun Tién Gfri

Các Ben dng rang, ThOa thun tin gUi dugc Các Ben xac 1p duói dang chUng tr din tr nên không
dat ra v.n d v nhau nat, rách, mAt Thóa thuân tin gcri.
Diéu 8. Quyn Va Nghia Vi Cüa Khách Hang
Quyn cUa Khách hang
a)

Dtxçic bão him tin gCri theo quy djnh cUa pháp lut;

b)

Duac thanh toán dAy dU va dUng hn các khoãn läi, gc theo quy djnh tai Thóa thun tin gU,
Diu kin giao djch chung nay;

c)

Chi du'Q'c chuyn giao quyn sO' hti'u di vói Khoãn tin gcri nu du'çc VPBank chAp thun. Vic
chuyn giao quyn sO' ht'ru di vO.i Khoãn tin gCri thirc hin theo quy djnh cüa VPBank tai thai
dim chuyn giao;

d)

DI.I9'c cAm c/th chAp Khoán tin gcri d vay vn tai VPBank hoc tai các t chcrc tin dyng
khác (nu duGc VPBank, t chrc tin dyng dO chAp thun); dixçrc scr diing Khoàn tiên gri lam
tai san dUm bão cho nghTa vy cUa mInh vàIhoc nghTa vy cUa Ben thr ba tai VPBank theo quy
dinh cUa VPBank trong tU'ng thO ks';

2. NghTa vy cUa Khách hang
a) Chju trách nhim v tInh hçip pháp va các vAn d lien quan khác dn ngun gc Khoãn tin gcri
tai VPBank;
b) Thirc hin dUng các thOa thun d cam kt vo'i VPBank và quy djnh cUa VPBank tirng thOi kS';
c) Cung cAp dAy dU, chInh xác, kjp thO'i cho VPBank tAt cã các thông tin, tai lieu theo yêu cAu hçp
l,2 cUa VPBank trong tUng thO'i ks';
d) Thông báo tru'óc v yêu cAu rUt tin tru'ó'c han theo quy djnh tai Thôa thuan tin gri và Diu
kin giao djch chung nay và quy djnh cUa VPBank;
e) Thanh toán các khoãn phi (bao gm cã phi chuyn tin), chi phi phát sinh (nu co) phát sinh tir
viëc thuc hiên ThOa thun tin gri, Diu kin giao djch chung nay theo quy dlnh cUa VPBank
vã thóa thutn cUa Các Ben tai Thóa thun tin gUi, Diu kin giao djch chung nay;
Dam báo các Tai khoãn thanh toán sU' dyng d gUi, nhân chi trá tin gtri ia cUa chInh Khách
hang va có thông tin chinh xác nhu ké khai tai ThOa thun tin gri;
g) Không du'9'c thirc hin viêc thay di thông tin v Khoán tin g&i, Ngãy dn han sóm han Ngay
dn han quy djnh tai ThOa thun tin gcri, trir tru'O'ng hpp VPBank thông báo và yeu cAu Khách
hang phãi thtrc hin tAt toán tri.róc han hoc không tip tyc kéo dai ThO'i han gtri tin theo quy
dlnh tai ThOa thun tin gui; Diu kin giao djch chung nay;
h) Chiu trách nhiêrn giãi quy& tAt cá cac vAn d tranh chAp, khiu kiin, khiu nai lien quan dn
Khoãn tin gui tai VPBank;
i)

Khi có bAt kS' thay di nao v thông tin KH, bao gm nhu'ng không gii han các thông tin lien
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quan dn KH nhu: S Giy to xác minh thông tin KH, dja chi thurng trii, s diên thoai,... KH
Co trách nhim dn VPBank d dang k c.p nht süa diIb sung thông tin ngay khi có sçr thay
di;
3. Các quyn va nghia vi,i khác theo quy djnh tai ThOa thun tin gri, Diu kin giao dich chung
nay, Thöa thun DV NHDT, quy djnh ctia pháp 1ut và quy djnh khác cO lien quan cüa VPBank.
Diêu 9. Quyn Va Nghia Vi Cüa VPBank
1. Quyn cüa VPBank:
a) Duct quyn tir chi vic nh.n và chi trá Khoán tin gtri theo Thóa thu.n tin gri, Diu kiên
giao djch chung nay, nu Khách hang không thc hin dOng quy dlnh tai ThOa thu.n tin gui,
Diu kiên giao djch chung nay, quy djnh cüa VPBank tirng thOi kS' valhoac các thóa thun vOi
VPBank;
b) Duçrc quyn tr chi chi trá Khoan tin gCri theo Thóa thuii tin gui, Diu kin giao dich chung
nay di vi truOng hçp ThOa thun ti"-n gii dã bj lçi dyng nhung không phái do Ii cia
VPBank;
c) D ngh Khách hang cung cp cáo thông tin có lien quan trong tirng thOi kS' phyc vy cho cong
tao quán 1 Khách hang;
d) Co quyn thông báo và yêu c.0 Khách hang phái thi,rc hin tt toán truóc han ho.c không tip
tuc kéo dài ThOi han gui tin theo ThOa thun tin gui, Diu kin giao djch chung nay váJhoc
theo quy djnh cia pháp lust;
e) Cung cp thông tin lien quan dn Khoán tin gui cüa Khách hang va thông tin cüa Khách hang
cho cáo ca quan, t chirc theo quy djnh cüa pháp luât, quy djnh cüa VPBank vài'hoic các thóa
thun lien ChInh phü CO lien quan;
Co quyn sCr dyng các thông tin v Khách hang va cáo Khoân tin gcri cüa Khách hang bao gm
cá các thông tin tir cac van ban, các tài lieu do Khách hang cung cap; các hçp dng, van ban k
kt gina Khách hang và VPBank d cung cAp cho cáo don vj có chrc nAng cung cAp dich vu
thông tin tin dyng valhoac dánh giá tin nhim hoat dng hçp pháp t?i Viêt Narn, hoãc cung cap
cho cáo co quan cO thAm quyén yêu câu cung cap thông tin theo quy djnh cüa pháp Iut hoãc
cung cAp cho các di tác lien quan cO hçp tao vói VPBank d phát trin, oung cAp hoc lien
quan dn vic cung cAp các san phAm, djch v%i cUa VPBank;
g) Duc yéu cAu Khách hang chuyn tin hotc duy trI dO s du tin gui trên Tai khoán thanh toán
d VPBank trich Khoán tin gui theo dOng thoá thun trong ThOa thun tin gui, Diu kin giao
dlch chung nay;
h) Yêu cAu Khách hang giai quyt tAt cá cáo vAn d tranh chAp, khiu kin, khiu nai lien quan dn
Khoãn tin gui cOa Khách hang;
i)

Duct quyn tam giu, phong tOa (tam dung mi giao djch chO dng tu Khách hang di vói mt
phAn hoc toan b Khoán tin gui ccia Khách hang theo ThOa thu.n tin gui; Diu kin giao
djch chung nay), khAu trà, trIch tin hoc chm dfrt tam giu, phong tóa Khoán tin gui cOa
Khách hang khi có yêu oAu bng van ban cOa co quan nhà nuóc cO thAm quyn theo quy djnh
pháp lut hoc theo d nghj/ thOa thun khác vói Khách hang;

j)

Duct quyn tlrr dng trIch tin tu Tai khoán thanh toán cOa Khách hang mu tai VPBank, Khoán
tin gui theo ThOa thun tin gui, Diu kin giao dch chung nay d thanh toán cáo khoán phi,
chi phi ma Khách hang phái thanh toán cho VPBank theo Thóa thun tin gui, Diu kiên giao
djch chung nay;

k) Duc quyn tam giU, phong tóa cáo Khoán tin gui cOa Khách hang khi cO yeu cAu bAng van
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ban cUa co quan nhà nu,oc có thrn quyn;
2. Nghia vy cCia VPBank:
a)

Thanh toán tin gc, lãi tin gui diing han và dÀy dü theo thOa thun vi Khách hang tai Thôa
thun tin gCri, Diu kin giao djch chung nay;

b)

Gi bI mt s du ti&n gcri cüa Khách hang theo quy djnh cüa pháp 1ut va quy djnh cüa VPBank;

c)

Dam bão an toàn tin giri cho Khách hang;

3. Các quyn và nghia vy khác theo quy djnh tai ThOa thuan tin gCri, Diu kiên giao djch chung
nay, Thóa thuân DV NHDT, quy djnh cüa pháp 1ut va quy djnh khác Co lien quan cUa VPBank.
Diêu 10. Các Quy Dnh Khác
1. Dia Dim Gfri Va Chi Trä Khoãn Tin Gui

2.

a)

KH gcri tin va nh.n chi trà tin gri có kS' han bang Phuong tin din ti hoc tai các dim
giao dch cOa VPBank.

b)

ViC chi trá tin gUi cO kS' han tai các dim giao djch cUa VPBank thçrc hin theo quy djnh cO
lien quan cUa VPBank tUng thi ks'.

Giao Djch Không Hüy Ngang
Khách hang cong nh.n, khong hUy ngang và chju trách nhim ye tat cã các giao djch tin gU Co k'
han dUC thrc hin cO scr dyng ten dang nhp và mt khÀu hoc s the, m PIN cUa Khách hang
qua Phuang tiên diên tcr cCia VPBank. Khách hang không dugc hOy, phU nhân, tir chi, thay di,
thoái thác giao djch vó,i bAt kS' ! do nao.

PHAN I — BAN DIEU KIN GIAO D!CH CHUNG yE CUNG CAP VA SIX DJNG
DICH VIJ MUA BAN NGOiJ T GIAO NGAY
(Thuóc Diêu kin giao dfch chung ye cung cap và st'c dyng các D/ch vy phi tin dyng áp dyng dói vói
Khách hang cá nhán tçii VPBank)
Diu 1. Giãi ThIch Tfr Ngfr
1. "GiAy d nghj kiêm Hçp dng": Trong Phn i nay dUQC hiu là Van ban, chung tr cung cAp và su
dung Dich vu phi tin dung CU the lien quan den dich vu mua ban ngoai tê giao ngay Tuy tung truong
hap, Giây dê nghj kiêm Hçvp DOng Co the là Giây dê nghj kiêm Hp dOng mua bàn ngoi t giao
ngay hoäc bat kS' van bàn, chcrng tir nao khác duct giao kêt gina Khách hang va VPBank ghi nhn
thOa thuan ye mua bàn ngoi t giao ngay.
2

"Hap dông" La Hap dong mua ban ngoai tê giao ngay duoc tao lap bat (i) Giây dê nghi kiêm Hop
dong dã duoc chap thun bOi VPBank; (ii) Phân A - Các Diêu Khoàn Diêu Kin Chung va Phân I —
Bàn Diêu Kiên Giao Dich Chung Vê Cung Cap và su Dyng Djch Vy Mua Ban Ngoai Tê Giao Ngay.

Các thuât ngu vi& hoa khác không dupc giãi thIch trong PhAn i nay së duçc hiu vagiài thIch theo các
nôi dung trong Phân A - Các diêu khoàn diêu kin chung; Van bàn, chung tir cung cap và sCr dyng Djch
vy phi tin dyng.
Diêu 2.

Ni Dung Giao Dch

1. Cp ding tin giao dich, Chiu giao djch, S lucmg ngoi t giao djch, TS' giá giao djch, Giá trj
giao dich, Ngày giao djch, Ngày thanh toán duçic các ben ghi nh.n tai tirng GiAy d nghj kiêm Hp
dng.
2.

Di vol truOng hçip KH mua ngoai tê cUa VPBank, muc dIch sü dyng ngoi te cOa KH throc ghi
nhtn tai GiAy d nghj kiêm Hap dng. KH cam k&:

83

a)

Str ding s ngoti t ghi nhn ti Giy d nghj kiêm Hçp dng theo d(ing mtc dIch, diing quy
dinh pháp 1ut v quán 1 ngoi hôi va chju hoàn toàn trách nhim truóc pháp 1ut ye muc dich
sir diring nay.

b) Xut trinh dy dü chirng tr ch(xng minh mic dIch str ding ngoi t hçp pháp cho VPBank va
cho Ngan hang Nhà nu'óc theo các quy djnh pháp Iut ye quãn I ngoi hôi hin hành khi rnua
ngoi t.
3.

Viêc thtxc hin và thanh toán di vol tüng giao djch rnua ban ngoi t cy th nhu' sau:
a)

TruàT1g hcp KH có tài khoán thanh toán ti VPBank thI ti Ngày thanh toán ghi nhân tai Giiy
d nghj kiêm Hçip dng, VPBank duçic tir dng ghi No/ghi CO So IuQng ngoi t giao dlch
hoc Giá trj giao djch dugc ghi nhn tii Giy d nghj kiêm Hp dông.

b) Truông hçrp KH không có tài khoãn thanh toán tai VPBank thI ti Ngày thanh toán ghi nhân
ti Giy d nghj kiêm Hp dng, KH có nghia vu chuyn dO So lucng ngoti t giao djch hoãc
Giá trj giao djch vào tài khoán cOa VPBank du,çrc ghi nhn t?i GiAy d nghj kiêm Hop dng.
Sau khi nhn dO S luçng ngoi t giao djch hoc Giá trj giao dch tO KH, VPBank së thrc
hin chuyn S lu'çing ngoi t giao djch hotc Giá trj giao djch tuong üng vào tài khoOn cOa
KH duc ghi nhtn tai Giy d nghj kiêrn Hp dng.
Diêu 3. Pht Vi Pham Va Bôi Thtwng Thit Hi
Vào ngày thanh toán, nu KH không mualbán hoc khOng rnualbán dO s lu'o'ng ngoi t nhu' ghi nhn
t?i Giy d nghi kiêm H'p dng hoc vi pham bAt kS' nghia vy nào quy djnh t?l Hcp dng mua ban
ngoui t giao ngay, ngoài khoãn bci thu'ô'ng thit hui do VPBank tinh toán trên co so hçp !, KH së
phãi thanh toãn cho VPBank mt khoán tiên pht du'cc tInh bAng sO lu'o'ng ngoi t ma KH không
mualbán hoc mualbán thiu x (nhân voi) chênh lch gi&a t' giá giao dch theo GiAy d nghj kiêm
Hçp dng và t giá giao djch tuong O'ng trên thj tru'ng ti thO'i dim KH vi phm. T giá giao dich
trên thi truo'ng do VPBank cung cAp.
Diu 4. Cam Kt Cüa Các Ben
1. Các Ben cam kt së thirc hin dOng các thóa thun ti Hç'p dAng mua ban ngoii t giao ngay.
2. KH cam k& rAng KH du'c quyn thirc hin giao djch theo Hçp dng mua ban ngoi t giao ngay,
duçc quyn sO dyng s ngoi t néu ti GiAy d nghi kiêm H'p dng theo quy djnh pháp 1ut ye
quán l ngoi hi va sCr dyng ngoi t, dng thô'i chju hoan toàn trách nhim truó'c pháp lut v tinh
chân thirrc va chInh xác cOa các 1oi giAy to', chOng tr lien quan dn giao djch dã xuAt trInh cho
VPBank va miic dIch sO dyng ngoi t nay;
3. KH chju trách nhim bA sung, cung cap chO'ng tO' giao djch h'p l theo yêu cAu cOa VPBank, Ngân
hang Nha nuOc vâIhoc bAt k' co quan nhà nuOc cO thAm quyn nào vao bAt cO thO'i diAm nào.
4. Tru'Ong hp Các Ben thrc hin giao djch mua ban ngoi t giao ngay thông qua vic ghi no', ghi có
tãi khoán cOa KH tai VPBank, bAng vic k' vão Van bàn, ching tir cung cAp và sO' dyng Dlch vu
phi tin dyng, KH Oy quyn cho VPBank du'o'c ti,r dng ghi có, ghi nc tài khoán cOa KH mO tal
VPBank d thirc hin giao djch mua ban ngoi t theo dOng quy djnh t?i Hp'p dng mua ban ngoai
t giao ngay. KH chap thun các sao kê ghi co/ghi no. tâi khoán cOa VPBank là cOn cO dO kiOm tra
va di soát iai trong tri,rO'ng h'p có sir sai sOt, khiu nai hoc khiu kin v vic chuyn giao ngoi
té va thanh toán tin mua ngoi t theo H'p dng mua ban ngoi t giao ngay.
5. VPBank chi chuyn giao ngoi t v thanh toán tin mua ngoi t cho Khách hang sau khi VPBank
dO nhn dO s tin va s ngoi t cOa Khách hang chuyn cho VPBank theo thóa thuan t?i GiAy d
nghj kiêm Hp dng và dam báo thai gian chuyn tin theo quy djnh hin hanh cOa VPBank.
6. Tru'O'ng hpp KH mua ngoai t cOa VPBank cho myc dfch trá np vay ti VPBank, KH xác nhân vâ
cam kt rAng t?i ngây thirc hin hp'p dng, do nguyen nhân khách quan dAn dn nguôn ngoi tê tü'
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hot thng nay bi châm thanh toán, KH chua có dü ngun ngoi t tr hot dng san xut, kinh doanh
và ngun thu ngoi t hçp pháp khác d trã nq vay. KH cam k& ban toàn b s ngoi t thu duçic
tr ho?t dng san xuAt kinh doanh cho VPBank ngay khi ngun ngoi t nay duçic ghi Co vào tài
khoãn cüa Khách hang. T' giá áp dung là t giá mualbán theo quy djnh cüa VPBank t.i thôi diem
ban ngoi t.
7. TrtrO'ng hçp KH mua ngoi t cia VPBank và chuyn tin tai các T chCrc tin ding khác không
thông qua vic ghi Na, ghi Co tài khoán cia Khách hang tai VPBank, KH cam kêt b sung Sao
kê/Phiu báo nç tài khoãn khách hàng/Lnh chuyn tin/thông báo lnh chuyn tin thành cong sau
thanh toán do T chtrc tin dyng thanh toán xác nhn vOng 5 ngày k tr khi VPBank chuyn tin.
8. TrLthng hop KH khong cung cap, cung cp không dU hoc ch(rng tir do KH cung cp ducic VPBank
dánh giá là khOng hçp 1, VPBank có quyn tir chi ban hoc ban mOt lu9Tig ngoi t nhO hon so
luang ngoi té Các Ben dä ghi nhn ti Gi.y d nghj kiêm Hpp dng.
Diêu 5. Quy Dinh Chung
1. Hçp dng mua ban ngoai t giao ngay có hiu hrc k tfr ngày VPBank k Giy d nghj kiêm Hqp
dcng cho dn khi xày ra môt trong các truOng h9p sau day thy vào sir kin nào xày ra truóc:
a) Các Ben hoàn thành moi nghia vii theo quy djnh cUa Hp'p dng mua ban ngoi t giao ngay.
b) Các Ben thOa thun chm d(rt Hcip dng mua ban ngoai t giao ngay bang van bàn.
c) Các truOng h9p VPBank duçc quyn don phuong chm dUt theo quy djnh ti Hp dng mua
ban ngoi t giao ngay.
d) Các tnrông h9p khác theo quy djnh phap 1ut.
2. Khách hang cam k& ring, sau khi Hgp dng rnua ban ngoi t giao ngay ht hiu hrc, KH vn së
thyc hiên nghia vu cung cp các chirng ti giao djch khi du, c VPBank yêu cu theo quy djnh cUa
Khoãn 3 Diu 4 PhAn I — Bàn Diu Kiên Giao Dich Chung V Cung Cp và Scr Dyng Djch Vy Mua
Bàn Ngoi T Giao Ngay.
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PHAN J — BÀN JJIEU KI1N GIAO DICH CHUNG yE CUNG CAP VA
s1r DUNG DId VJ CHUYEN TIEN QUOC TE vA MUA BAN
NGOiJ TE
(Thuóc Ditu kitn giao dich chung ye cung ca'p và se'r dung các D/ch vu phi tin dung áp dyng dói vó.i
Khách hang cá nhán tçli VPBank)
Diêu 1. Giãi ThIch Tu' Ngfr
1. "Lnh chuyn tiên quc t kiêm dê ngh mua bàn ngoi t": Trong Phn J nay duçc hiu là Van
ban, chung tu cung cap va six dung Dich vu phi tin dung cu the lien quan den dich vu chuyen tien
quc tê và mua ban ngoi t. Trong DjCh vu nay, Lnh chuyên tiên quoc tê kiêm dê nghi mua bàn
ngoi t là Lnh chuyên tiên quoc té kiêm dé nghj rnua bàn ngoi t thrçc k' bói KH và dA duGc
VPBank phê duyt.
2

"Thoa thuân giao dich ngoai té" La thoa thuân giao dich ngoai te duoc tao lap boi (i) Lenh chuyen
tiên quôc tê kiêm dê nghj rnua ban ngoi t dä dt.rçc chap thun bOi VPBank; (ii) Phân A - CáC Diêu
Khoàn Diêu Kin Chung va Phân J — Bàn Diêu Kin Giao Djch Chung Vê Cung Cap và Si.:r Dyng
Dich Vi Chuyên Tiên Quôc Tê Va Mua Ban Ngoi T.

Các thut ngir vit hoa khác không dUçC giái thIch trong Phn j nay së dU'QC hiu vàgiãi thIch theo các
nôi dung trong Phàn A - CáC diêu khoàn diêu kin chung; Van bàn, chung tt'r cung cap và sü dyng Djch
vy phi tin dyng.
Diêu 2.
1.

Ni Dung Giao D1ch

Ngày giao dich là ngày KH xuàt trInh Lnh chuyên tiên quôc te kiêm dê nghj mua ban ngoi t và du'cc
VPBank xác nhn thirc hin giao djch và các van dé lien quan den giao djch.

2. Ngày thanh toán là ngày VPBank thirc hin Lnh chuyên tin quc t kiêm d nghj mua bàn ngoi t
khi KH xuât trInh ho so h9p l và dii diêu kin thanh toán. Trixông hQp ngày thanh toán tr11ng vol ngày
giao dich, VPBank së thyc hin cling ngày nêu Khách hang xuàt trInh ho so h9p l trong già' lam viëc
quy djnh cOa VPBank.
3. Ngày giá trj cüa din chuyn tin là ngày hiu lirc ghi trên din chuyen tiên, can cü theo yêu câu cüa KH
và phii hcip vói thôi gian giao dich cua khu vixc dja I ma din chuyên tiên Se duoc giri tói.
4. PhI chuyên tin và các phi lien quan (nu có) thrc hin theo biu phi hin hành cüa VPBank và
không duçic hoàn li trong mçi truông h9p.
5. T' giá trong giao djch chuyên tin (bao gm t giá thu phi và t' giá rnua ban ngoi t), trong do:
a. T' giá thu phI áp dyng theo t' giá ban chuyn khoànti bang t' giá ngoi t dixçic VPBank cOng
bô và niém yet cong khai tai thai diem thu phi (g9i tat là "T' giá niêm yk') hoc theo t' giá thóa
thun cy the giaa VPBank và Khách hang (nêu cO).
b. T giá mua bàn ngoi t áp dyng theo t' giá ban chuyên khoàn ti bang t' giá ngoi t di.ro
VPBank cong bô va niem yet cong khai ti thai diem giao djch (g9i tat là "Ti' già niêm yet") hoc
theo t' giá thóa thun cy the giUa VPBank và Khách hang (neu co).
Bang t' giá ngoai t së du9c VPBank cong b& niêm yt cOng khai tren website chInh thirc và ti các
diem giao djch cOa VPBank. Tru0ngh9p loi ngoi t yêu câu chuyn khác vol loii ngoi t trong tài
khoãn cOa KH, VPBank cO quyên quyêt djnh vic thkrc hin chuyn dôi, nhu'ng trong mci truOng hp sê
khOng có nghia vy phài chuyen dOi.
6. Cp dng tin giao djch, S lung ngoi t giao dch, T' giá (t'' giá thu phi và t' giá mua bàn ngoi
t), Giá tr giao djch, Ngày giao djch, Ngày thanh toán cOa trng giao dich chuyên tin quéc t và
mua ban ngoi t duçc các ben ghi nhn tai tirng Lnh chuyên tiên quOc te kiérn d ngh rnua bàn
ngoi t.
Diu 3. Quyn, Nghia Vii Va Cam Kt Cüa Các Ben
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I. KH cam k& giao dich chuyn tin theo Lnh chuyn tin quc t kiêm d nghj mua ban ngoi t
tuân thu rnoi quy dinh hién hành ye quàn l' ngoi hôi, các quy djnh pháp !ut lien quan và các van
bàn stra dôi bô sung theo timg thOi kS' cua nuó'c CHXHCN Vit Nam và dông vi các diêu khoãn
Va diêu kin chuyén tiên quôc té và mua ban ngoti t cCia VPBank, nêu vi pham KH së chju hoàn
toàn trách nhim truó'c pháp !ut.
2. KH có nghia vu xuAt trinh dy dü ching tir va chju trách nhim v tInh hp pháp cüa các giây to có
lien quan den vic chuyên tiên theo quy djnh cüa pháp 1u.t hin hành. Dôi vói chrng tir do Co quan
nhà nuo'c/Co quan chuyên mon có thâm quyên cap, VPBank chi xem xét thrc hin giao djch khi
KH cung cap day dci bàn gôc/bàn chInh/bàn sao chcrng thrc theo quy djnh cüa VPBank.
3. KH cam kêt các giao dich chuyn tin thrc hin theo Lnh chuyn tin quc t kiêm d nghj mua
bàn ngoai t là duy nhât, chua va se không duçrc thirc hin qua bat kS' to chrc tin ding nào khác.
4. Trong truOng hçip giao djch chuyn tin khong thirc hin du9c (do ngân hang nuóc ngoài trà lai
hoAc hUy theo yêu câu cüa KH) thi thU tyc hoàn trà khoàn tin nay së thc hin theo quy djnh cUa
VPBank trng thOi kS' trên co so' phU hQp quydjnh cüa pháp lut. Dôi vó'i truong hp ma nguôn tiên
Khách hang si:r dyng dê thanh toán là nguôn tiên san có trên tài khoàn thanh toán cUa KH thi VPBank
se hoàn trà so tiên thy'c tê ma VPBank nhn li tir ngân hang nu'óc ngoài vào tài khoàn thanhtoán
do cua KH sau khi trü các loai phi giao dlch có lien quan. Dôi vo'i tru'O'ng hp ma nguôn tiên sU'
dung thanh toan la tiên rnua ngoai tê tai VPBank thi Khach hang can phai thuc hien thu tue ban lai
cho VPBank sO tiên ngoai tê nhân hoàn trà tir ngàn hang nu'ó'c ngoài, theo do sO tiên thiic tê KH
nhn lai tu'ong üng voi giá trj so lu'gng ngoai t trong giao djch bàn ngoi t gita VPBank va KH
sau khi trir các loai phi giao djch cO lien quan. T' giá mua bàn ngoi t theo thOa thun giü'a VPBank
và Khách hang tai thoi diem phàt sinh giao djch mua ban ngoi t.
5. VPBank có quyn sCr dung các h thng chuyn tin, lija chçn ngân hang dai l' và phisong pháp
thanh toán thIch hgp dê thçrc hin chuyên tiên tó'i ngân hang cüa ngu&i hu'âng.
6. VPBank sê không chju trách nhim di vói nhung rUi ro, mtmát xày ra do nh&ng sr c n&m ngoài
sy' kiêm soát cUa VPBank, hotc nhng thit hai không trijc tiêp hoc mang tInh chat h.0 qua.
7. Lnh chuyn tin quc t kiem d nghj mua bàn ngoi t là chirng tir din tcr nu thrçrcthrc hin trên
he thông internet banking (bao gOm H thông VPBank Neobiz vàj'hoc các hthOng khac) cOa
VPBank triên khai tirng thO'i kS'. TruOTig hp nay, các giao djch chuyên tiên quOc tê và mua bàn
ngoai té phài duoc thuc hin phü hp vO'i thOa thun su' dyng djch vy ngàn hang din tu' gina VPBank
và KH.
8. Trong moi truOng hçrp, KH dã thyc hiën duyt Lnh chuyn tin quc t kiem d nghj mua bàn ngoi
t trên h thông internet banking (bao gOm H thông VPBank Neobiz vàJhoic các h thông kháe)
cua VPBank triên khai fling thOi k' thi VPBank së n litre tOi da dé thirc hin giao djch cho KH ké
cà trong tru'O'ng h9p hthOng báo li. Trong qua trinh VPBank xir l' giao djch, KH cam két va darn
bào khOng thirc hin bat kS' hành dng nào lam thay dOi thông tin Lnh chuyen tiên quOc tê kiêm dê
nghi mua ban ngoai tê dã duoc KH duyet tren he thông internet banking hoäc xac lap môt lênh giao
dch giOng lnh giao djch dang du'cc VPBank xü' l (kê cà trong tru'O'ng hqp h thông báo !Oi) trir
khi có yêu cau cua VPBank. Trong rnçi trurng h9p, KH khOng dugc hUy, phU nhân, tir chOi, thay
dOi, thoái thác dOi vO'i các Lnh chuyen tien quOc te kiêm de ngh mua bàn ngoi t ma KH dâ duyt
vó'i bat kS' l do nào.
9. Khách hang cam k& chiu moi rui ro, chi phi phát sinh nu thông tin Khách hang cung cp cho
VPBank là thông tin sai, khOng chInh xác, khOng hoàn chinh ho.c khOng nhàt quán.
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PHAN K — BAN DIEU MEN GIAO DCH CHUNG yE CUNG CAP vA
SI D1JNG DICH VJ KHACH HANG UU TIEN
(Thu5c Diu kiçn giao dich chung vé cung cOp và si'c c4ing các Dfch vu phi tin c4tng áp dyng dó'i voi
Khách hang cá nhán tcii VPBank)
Diu 1. Khách hang tru tiên
I. Khách hang uu tiên là nhng Khách hang dáp rng tiêu chI tró thành Khách hang
djnh trong trng thai kS' cia VPBank.

LW

tiên theo quy

2. Mi thu tiic dang k' sCr ding pjch vii Ngân hang u'u tiên và trô thành Khách hang uu tiên së du'o
thông báo và huóng dn chi tiêt tó'i Khách hang thông qua Chuyên viên quan h Khách hang t?i Chi
nhánh cüa VPBank.
3. Tu each Khách hang u'u tiên së duc duy tn trong su& thOi gian Khách hang dtxcc djnh danh là
Khách hang uu tiên theo quy djnh cüa VPBank
4. Khách hang có th ngung scr diing Djch vy dành cho Khách hang uu tiên hoc chm dth quyn loi
Khách hang ru tiên bang hInh thc thông báo truóc cho VPBank bang van bàn
5. Khi du'gc djnh danh là Khách hang uu tiên, Khách hang së duc cham soc bói mt Chuyën viên
quan h Khách hang riêng ti Chi nhánh djnh danh Khách hang
6. Thy vào chInh sách phân hang Khách hang iru tiên cCia VPBank trong trng thOi k5', Khách hang a
duoc djnh danh là Khách hang iru tiên có the duac VPBank sap xêp vào các phân hang khác nhau
7. Truông hop Khách hang không dáp Lng diu kin theo quy djnh cia VPBank d duc djnh danh và
huóng các chInh sách dành cho Khách hang u'u tiên, Khách hang có the li,ra chn phuong an thanh
toán phi sir dyng Djch vy Ngan hang uu tiên dê dupc huóng môt, môt so quyên lç'i dành cho Khách
hang uu tién theo quy dnh ciia VPBank
Diu 2.

Quyn lqi Khách hang tru tiên

1. Thy theo chInh sách cüa VPBank trng thôi k5', Khách hang uu tién së dirçc hu'ong các quyn lo
sau:
-

Scr dyng các san phm/djch vy riêng bit vói chInh sách giá uu dai, thU tyc nhanh gon
Du, c phyc vy vói phong cách chuyên nghip, dAng cp thông qua môt Chuyên vien quan h
Khách hang riêng:
Du'c sU dyng thrng day hotline h trçr riêng 24/7
Duc tham gia các chuong trInh chãm soc và djch vy chuyên bit dành riêng cho khách hang
cao cap:

-

Huông uu dãi ben ngoài t?i các dôi tác lien kêt cUa VPBank
uac tu vAn và cap nht thông tin tài chInh thu'ông xuyên không chi khi Khách hang dn diem
giao djch cUa VPBank, ma ngay Ca khi Khách hang dang ó van phàng lam viëc, nhà riêng hay
bAt k5' dja dim nào khác

-

Dupt don tip và phyc vy tai khu vrc dành niêng cho Khách hang ru tiên và du'c uu tiên thirc
hiên giao djch ma khong phài chô di nhir Khách hang thông thuôT1g
Duoc huoig các uu dãi vào các djp dc bit nhu sinh nht cUa Khách hang; dugc tham gia các
sr kin, cac chuong trInh to chtrc riêng cho KhUch hang uu tiên
Các quyn igi khác theo quy djnh cUa VPBank tirng thôi kS'

2. TUy thuc vào phân hang cUa Khách hang, cac quyën lçii áp dyng cho cac Khách hang uu tiên có the
khác nhau.
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Diêu 3.

K)' dánh giá 1i hng Khách hang tru tiên và thôi gian gia hn quyn Io'i Khách hang tru
tiên

Dlnh kS' theo quy djnh cüa VPBank, VPBank sê tin hành dánh giá lai diu kin djnh danh Khách hang
uu tiên cüa Khách hang. Truông h9p Khách hang khong dáp tng dü diu kin d thxc duy trI ti' cách
Khách hang uu tiên ho.c có sir thay di v các diu kin d duy trI hang Khách hang iru tiën hin tai,
thy tü'ng truông hçip theo quy djnh cia VPBank, VPBank có the
a) Chm d!t tu cách Khách hang uu tiên cüa Khách hang; hoc
b) Thay di hang Khách hang uu tiên; hoc
c) Gia han quyn I9i Khách hang uu tiên cho Khách hang, thOi gian gia han, quyn igi trong thOi gian
gia han thuc hiên theo quy dinh cOa VPBank trng thôi kS'. Tru&ng h9p gia han, VPBank së thông
báo cho Khách hang dugc bi& theo quy djnh t?i Mc 6 dui day.
Diu 4. Chm dfrt quyn lçri dãnh cho Khách hang tru tiên
a) VPBank có quyn nhu'ng không CO nghia vi chm dOt quyn igi Khách hang iru tiên cUa Khách
hang trong truô'ng hgp Khách hang không dáp tng dO diu kin d &rgc duy trI ttr each Khách hang
uu tiên theo quy djnh cOa VPBank trng thOi kS'.
b) Khi chm dirt tu each Khách hang uu tiên, Khách hang së không thrgc huOng các quyn Igi danh
cho Khách hang uu tiên, theo dO VPBank có quyn thay di, diu chinh, chm dOt cac quyn igi/san
phm/djch vy cung cp cho Khách hang bao gm nhung khong giói han vic: Diu chinh !ài suât,
diu chinh các khoan phi, t?m ngirng/ngii'ng cung cp san phAm/djch vy, ngirng áp dyng cac chu'ong
trinh Lru dai, khuyn mal; tam ngüng/ngiing áp dyng các chinh sách, thay di các quyn igi khác
danh cho Khách hang uu tiên theo quy djnh cOa VPBank tirng thôi kS'. Trung hgp Khách hang tip
tyc sCr dyng san phm, djch vy va dugc VPBank dng ', Khách hang có trách nhim thanh toán d&y
dO các khoan phi, läi sut theo biu phi, lãi suAt va cac nghia vy tai chInh khác (nu co) theo quy
djnh eOa VPBank danh cho Khách hang cá nhãn thông thuOng. Khách hang có trách nhim thanh
taj chInh (cac khoan ng vay, phi,...) cho VPBank di vi các san phm, djch vy
toán m9i nghia
ma Khách hang dã scr dyng/chi tiêu/thanh toán tru'óc thô'i dim VPBank ngirng cung cp san phãm,
djch vy cho Khách hang. Truông hgp Khách hang mong mun dugc tip tyc sU dyng Djch vy Ngan
hang u'u tiên va duac VPBank dng ', Khách hang s thirc hin thanh toán phi sir diing Djeh vii
NgAn hang uu tiên theo quy djnh cOa VPBank. Các san phm, djch vii, các quyn Igi danh cho
Khách hang iru tiên dugc cung c.p cho Khách hang trong tnrO'ng hgp nay së thrc hin theo quy
djnh cOa VP Bank tai thOi dim Khách hang sCr dyng Djch vy
c) Khi châm dOt quyn Igi dành cho Khách hang uu tiên, thy theo quy djnh cOa VPBank tirng thôi
kS', VPBank có th thông báo cho Khách hang thông qua met, mt s phuong thtrc nhu quy djnh
tai Myc 6 duOi day
Diéu 5.

Bão mt thông tin

a) VPBank cam kát ton trong mi thông tin lien quan dn Khách hang va dam báo rang nhung thông
tin do dugc báo mt nghiem ngt
b) VPBank dugc sCr dyng các thông tin v Khách hang va các khoãn tin dung, s du tai khoan, thông
tin giao djch cOa Khách hang bao gm ca các thông tin tr các van ban, cac tài 1iu do Khách hang
cung cp; các hap dng, van ban k kt gina Khách hang và VPBank d cung cp cho các don vj có
ch(rc näng cung cAp djch vy thông tin tin ding và!hoc dánh giá tin nhim hot dng hgp pháp tai
Viët Narn, hoc cung cAp cho CC co quan cO thAm quyn yêu cAu cung cAp thông tin theo quy djnh
9

cüa pháp !ut, hoc cung cAp cho các d6i tác lien quan trong vic hQp tác vol VPBank nhrn phát
trin các san phAm, djch vy cUa VPBank
c) VPBank së chi cho phOp nhân viên sr dyng nhUng thông tin cüa Khách hang cho các myc tiêu hot
dng cUa VPBank. MQi hành vi vi pham tiêu chuAn bão mt thông tin do can b nhân viên VPBank
gay ra së bj xCr 1 theo các quy djnh cüa VPBank và quy djnh cOa pháp 1ut
d) Trong truông hçp phai h9p tác vol di tác th ba d phyc vy vic h tr9 các hoat dng cOa VPBank
nhi.r xây dirng h thng thông tin, Ui vAn, kim toán va quáng cao,... VPBank së yeu cAu ben thr ba
tuãn thu chat chë các tiêu chuAn báo m.t thông tin Khách hang theo quy dlnh cüa VPBank
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PHAN L — BÀN BIEU KIEN GIAO DCH CHUNG yE CUNG CAP vA
HOA VA SIF DUNG THE GHI NQ DO
SI DUNG DICH V1
VPBANK PHAT HANH QUA 15NG DUNG THANH TOAN DI BQNG

so

(Thu5c Diêu kin giao dich chung ye cung cOp và si'r dyng các D/ch vy phi tin dyng Op dyng dói vOi
Khách hang cá nhOn tai VPBank)
Diu 1. Giãi ThIch Tir Ngfr
1. "Nhà cung cap djch vi": Là nhüng don vj cung cp, quàn 1)2 vàIhoc vn hành Ung ding thanh
toán di dng.
2. "Ung dtng thanh toán di dng": Là crng dyng thanh toán trên Thi& bj di dng, cho phép Khách
hang S hóa The vào Thit bi di dng va scr dyng Thit bj di dng do cing vói Thi& bj chip nhn
the tai dim ban d thuc hién thanh toán tin hang hóa, djch vy ma khong cn sir dyng dn The/thong
tin The do VPBank phát hành.
3. "Thit bi chap nhân the tai diem ban": DuQc hiu là POS (point of sale), mPOS (mobile point
of sale) hoäc các loai thit bj chap nhân the khác, là các lou thi& bj dpc the và1hoc thit bj du
cui du'çic cài dit và str dung ti các Don vj chp nhn the ma ChO the có th sir dyng the d thanh
toán tin hang hOa, dich vu. Loui thit bj du'c chip nhn thçrc hin theo quy& djnh cüa VPBank
turng thOi k5'.
4. "VPBank/NH/Ngân hang": là Ngan hang TMCP Vit Nam Thjnh Vurgng. VPBank dixgc hiu bao
gm bAt kS': Hi so chInh, Chi nhánh, Phông giao djch cüa Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh
Vung.
5. "Khách hànglKH/Chü the": là chO the ghi np do VPBank phát hành.
6. "Thit b di dng": Là nhtng thit bj di dng ccia Khách hang có th cai dt va scr dyng IIJng dyng
thanh toán di dng.
7. "Thit hi ho'p lê": La Thit bi di dng ma The cüa Khách hang thrgc dang k)2 S hóa thanh cong
vào do.
8. "Activation code": Ma xác thuc do T chtrc the cung cAp, dung d xác thirc thông tin The, thông
tin Khách hang khi Khách hang thrc hin däng k)2 The len U'ng dyng thanh toán di dng, dirge sir
dyng cho mi giao djch phát sinh.
9. "To chirc the": Là t chtrc the quc t, dime thanh lip, hot dng 6, nu'ác ngoài theo quy djnh cUa
pháp lutt nuc ngoai, có thOa thun voi các t chcrc phát hành the, t chire thanh toán the, to chcrc
chuyn mach the va/hoc cac ben lien quan d hp'p tác v hoat dng the ngân hang di vi the cO
ma t chirc phát hành the do t chcrc the que t cAp hoc the có ma t churc phát hanh cüa quc gia
khác, phU hpp vo'i các quy djnh cua pháp lut Vit Nam và cam kt quc t.
10. "Token Vaults": Là djch vy h trp' k5 thut s eCa các To chcrc the, dñng d mA hóa vA s hóa
thông tin The cüa T chrc the duDe phát hanh ti VPBank, cho phép quãn 1)2, to và cung cAp thông
tin thanh toán cüa the.
ii. "Token": L thông tin do Token Vaults sinh ra và gán cho s the, thông tin the dê sC dung thay so
the, thông tin the trong giao djch thanh toán. Token bao gm 16 chU s và trên IIJ'ng dyng thanh
toán di dng, Token duoc hiii thj voi 4 chtl' s cui (cac chr s cOn lai duoc hin thj An nhAm bào
mAt thông tin Token). Cáe giao dch cCa the qua Ung dung thanh toán di dng dupe thirc hin thông
qua dày s Token.
12. "The": Là the ghi np do VPBank phát hành cho ChC the. Loai san phAm the dupe phép so hóa và
sci dung trên ling dung thanh toAn di dông thyc hin theo quy djnh cCa VPBank trng thai k5i.
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13."s6 hóa The": Là vic ma hóa s the, thông tin the ci.ia Chü the thành Token bng thuttoán không
th dào ngucYc trên IIJ'ng d1ing thanh toán di dng d si.r ding thay s the, thông tin the trong giao
dich thanh toán the.
14. "Hqp aong phát hành vã sfr dting The": Là Hpp dng phát hành và str diing The dã thxpc XaC 1p
gi&a VPBank và Chti the ma can cir trên do Chü the dã ducic VPBank phát hành The d sü diring.
15. "Do'n v chp nhn thè/DVCNT": Là các co sO cung cap hang hóa, djch vu trong lânh th Viêt
Nam, chp nhân cho khách hang thanh toán hang hóa, dich yin bng The theo hop dng thanh toán
the k' kt vo'i t ChIIC thanh toán the.
Các thuât ngtr vit hoa khác không dupC giãi thich trong Phn L nay sé ducc hiêu và giài thIch theo
các n5i dung trong Phn A - Các diu khoàn diu kin chung; Van bàn, chi.rng tir cung cap và sü dining
Djch vi phi tin diing.
Diu 2.

Quy Djnh Chung

1. Ni dung tai Phn A — Các diu khoàn và diu kin chung và Phn L — Bàn Diêu Kin Giao Dlch
Chung V Cung Cp và Scr D1ing Djch Vii S Hóa Va Sir Dung The Ghi Np Do VPBank Phát Hành
Qua Ung D11ng thanh toán di dng duc áp dung cho ChO the VPBank dang k S hóa The và thlnrc
hin các giao djch The qua liJng ding thanh toán di dng du'çc cài dt trên các Thit bj di dng.
2. Tru'Oc khi scr ding The trên TIJng ding thanh toán di dng, ChCi the phài hoàn tt vic dàng k S
hóa The vào Thi& bj di dng và phài nhn dU IC XáC nhn dã dang k S hóa The thành cong trên
IiJng diing thanh toán di dng.
3. Bang vic dang k S hóa The trên Ung dining thanh toán di dngvà thyc hin các giao djch the qua
lung diing thanh toán di dng, Chü the dng ring The và giao djch the cua Chii the d du'gc xác
thirc bang phi.rang thrc hpp l phü hpp vói Hpp dng phát hành và si1, dung The. ChO the trong mpi
truOng hp'p cam k& chju trách nhirn thanh toán cho VPBank di vói tt Ca các giao dlch phát sinh
da duçlc thlnrc hin qua IiJ'ng dyng thanh toán di dng.
4. Chü the hiu và dng rAng vic S hóa The và sO, dyng The qua iirng dung thanh toán di dng
ngoài vic tuân thO cac quy djnh da thOa thun vói VPBank t?i Hp'p dng phát hành và sO' dung
The, Diu Kin Giao Djch Chung nay, ChO the dng thOi phài tuân thu các thóa thun hoac các
diu khoàn và diu kin sO dining djch vu gia ChO the vO'i Nba cung Cap djch vi và các don vj lien
kt lien quan dn vic s dung Ung dung thanh toán di dng dup'c yêu cAu bO'i Nba cung cp djch
vu.
Diu 3. BAng Ky', Sfr Dijng, Thay Di, Chm Dth Vic S Hóa The Vào Thit Bj Di Dng Va
Thic Hiên Giao Djch The Thông Qua iYng Diing Thanh Toán Di Bong
1. Diu kin d KH dAng k S hOa The vào Thit bj di dng:
a. The do VPBank phát hành, dang trong tInh trang con hiu hirrc và không bj khOa;
b. ChO the sO' hQu Thit bj di dng da cài d.t IiJg dyng thanh toán di dng;
c. Thit bj di dng phái có két nôi m?ng di dng 3G, 4G, 5G hoãc wifi.
2. Vic dang k S hóa The vâo Thit bj di dng, thanh toán giao djch The qua Ung dyng thanh toán
di dng duc thinrc hin theo quy trInh dupe thit lip, hu'o'ng dAn trên IJ'ng dung thanh toán di dng
va cac yeu cAu, hi.róng dAn khác tir VPBank, Nhà cung cp djch vi và các ben thcr ba có lien quan
tfrng thi ks'. Chu the dng rAng, các quy trmnh, hu'o'ng dAn nêu trên cO th dupe thay di, diu
chinh và Chu the cam kt bào dam luOn tuân thu dOng các quy trInh, huóng dAn duDe ap dung.
3. ChO the chiu trách nhim báo quán Thiét bj hpp l, dam báo Thit bj hpp l không bi sr dyng bO'i
b.t k' t chüc, cá nhân nào khác ngoài Chu the (bao gm nhung không gió'i hn vic bào dam rAng
Thit bi hop l không bi thay di trái ngup'c vói chInh sách phAn mm và phAn cüng cOa nhà san
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xuAt); và dam bão rang mat khAu hay các s djnh danh Ca nhân khác cho phép sü d%lng Thit bj hçp
1 d truy cp va sü diing The cia Chü the d thirc hin thanh toán qua (Fng diing thanh toán di
dông khong bi tit lo/ chia sé cho bt kS' nguôi nào; va Chü the phãi hçip tác thirc hin tht cã cac
yêu cAu cAn thi& tir VPBank và/ho.c Nha cung cAp djch vii vãlhoc ben tht'r ba lien quan d phOng
ngi1a, ngän chn giao djch gian len, mAt mat hay mAt cAp lien quan dn Thit bj hçip 1 hoc bAt k'
The, thông tin The nào dã duoc S hóa vào Thit bi di dng cüa Chü the.
4. Trtrông hçip ThiAt bi hçip lê bj mAt cAp, thAt lac hoäc dAu hiéu nhn dng sinh trAc h9c (van tay,
khuôn mat, rnng mAt,...) hay s dinh danh cá nhân hay mt khAu cho phép scr dyng ThiEt bj h9p
lë d truy cap và sü dyng The cüa Chi the dA thyc hin thanh toán qua (J'ng dyng thanh toán di
dng bj dánh cAp, bj l hoc nghi ngà bi l, hay The cCa Chü the thirc hin giao djch thanh toán
qua lung dyng thanh toán di dQng ma không duqc phép cUa ChU the, ChU the phãi thông báo ngay
cho VPBank theo s din thoai 1900 545 415 hoc s din thoai khác theo thông báo cüa VPBank
tlrng thi kS' hoãc Dim giao djch gAn nhAt. Khi xày ra các trlrOng hçrp nêu trén, truàc khi VPBank
nhân duoc thông báo ttr ChU the va có xac nhn v vic dA hoàn thành vic xcr l thông báo cüa
Chc the, Chti the vAn hoàn toàn chju trách nhim v các giao djch cCa The do vic Thi& bj hp 1
vãlhoäc The bj lai dung gay ra (bao gm nhung khong giói han trách nhim thanh toán, hoàn trá
cho VPBank giá trj giao djch The tuong Crng, trách nhim trong vic chju thit hai ....).
5. Chü the chiu trách nhiêm cho tAt cã các giao djch The du9c thirc hin thông qua Ung dyng thanh
toán di dng, không phu thuc vào vic giao djch nay do Ché the thrc hin hay bAt kS' cá nhân, t
chrc khác thuc hin (do duoc Chi the iy quyAn, üy thác hoc do bj loi ding). Chi the dng rAng,
tüy thuc vào quy djnh nha san xuAt Thit bj di dng, Chü the có th duc yeu cAu chAp thun giao
dch thanh toán The qua Ung dyng thanh toán di dngvoi dAu hiêu sinh trAc hoc cUa ChU the, s
dinh dang Ca nhàn, hoäc mat khAu cüa ChC the. Khi ChU the dang k' thông tin dAu hiu sinh trAc
hoc, s dinh danh ca nhàn hoäc mat khAu khác trên lung dyng thanh toán di dng, vic thu th.p,
luu trU dang k và thit lap truy cap lung dyng thanh toán di dng thông qua djnh dng dAu hiu
sinh trAc hoc cüa ChU the, s dinh danh Ca nhan, hoäc s mat khAu khác cüa Ché th sê dugc thlrc
hin bAng cong ngh dang có trên Thi& bj hgp l cüa Chii the. VI vy, khi ChU the dang nhp vào
Ung dyng thanh toán di dng và thyc hin xác thrc danh tmnh bAng cong ngh trên Thi& bj hp 1
cCa Chi the vói thông tin dAu hiêu sinh trAc hoc, s dinh danh cá nhàn ho.c các s mt khAu khác
cCa Ch the, nhng thông tin nay sê duc xác thlrc va di chiu bAng vic s dyng cong ngh do.
Chü the xác nhân và dng rAng Nhà cung cAp djch vy là don vj chju trách nhim kiAm soát v
cong ngh, cong nhu tInh sAn sang, sy kha dyng, tInh nàng, phuong thc xác thirc, tInh an toàn và
dng bô trên Thit bi h9p lé ccia Chü the. VPBank không chju trách nhim cho bAt kS' giao djch
nâo duoc thi,rc hiën bAng vic scr dyng Ung dyng thanh toán di dng và duc xác thlrc bAng dAu
hiêu sinh trAc hpc, s djnh danh cã nhân hay s mt khAu nào khác cãa Chü the. Chü the xác nhn
hiu, nhân thrc rö cac rüi ro có th xay ra lien quan dn vic sir dyng luJng dyng thanh toán di
dngvà chAp nhn hoàn toàn di voi cac rüi ro nay.
6. Chü the dng ' va thtia nhân rAng các lch scr giao djch th hin trên lung dyng thanh toán di dng
lien quan tói vic sCr dyng The cüa Chc the trén IIJng dyng thanh toán di dng chi don thuAn th
hiên su phê duyêt cCa VPBank di vó'i giao djch cüa ChU the qua IIJng dyng thanh toán di dng và
str dung Thit bi hop l và hoan toan không phan ánh/liên quan dn các hoat dng sau khi phê duya
giao dch, bao gm nhung không giói han các ho.t dng lien quan dn thanh toán bU trir, xác
nhân giá tn, quy di ngoai té, hoan tin, hoàn tra hay khiu nai. Vi th giá tn giao djch, loai ngoi
t hay các thông tin khác dLrçc hin thj trén ljch sCr giao dlch cüa Crng dyng thanh toán di dng lien
quan dAn viêc scr dung The cüa Chii the qua iung dyng thanh toán di dng së có thA sai bit vói giá
tn sau khi bii tth, xác thuc và ghi có vào tài khoãn The cüa Chü the. Chü the luôn có nghia vy thanh
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toán giá trj hiên thj trén Sao kê The cüa Chii the phô hçp vói thOa thuãn gica VPBank và Chü the
tai Hçp dng phát hành và str dyng The.
7. Chü the dng rAng, khi Chü the thy'c hin giao djch The thông qua Ung dyng thanh toán di dông,
VPBank së gcri thông báo lien quan dn giao djch The do cho ChO the thông qua Thit b hpp lê.
không phy thuc vào vic Thiét bj hcp 1 dO phái hoc không phài là thit bj có s diên thoi ma
ChCi the dã dang k vó.i VPBank. ChU the cam kt không có bAt k' khiu nai, khiu kiên, tranh chAp
gI v vic VPBank gcri thông báo lien quan dn giao djch The ciia Chü the tói Thit b hçp lé.
8. Thit bj di dng ducc thay dôi và không tuân thii chInh sách phAn mm hoc phAn c(rng cüa nhâ
san xuAt, bao gm vic chinh sira (tAt, ngirng) các phAn cirng, phAn mArn — dôi khi du,Gc bit dn
nhu "Jailbreaking" — thI së không dupe xem là Thit bj hpp 1. ChO the thra nhn rAng vic str dyng
thi& bj có chinh sra dA thrc hin giao djch The thông qua irng dyng thanh toán di dng là hoàn
toàn bi cAm và là hành dng vi phm cac diu khoàn và diu kin quy djnh tai Eiu Kin Giao Djch
Chung nay, và là co sO' d VPBank chãm dirt quyn truy cp ciia Chà the vào The cüa mInh qua
U'ng dyng thanh toán di dng.
9. Chü the dng rAng (i) Nhà cung cAp djch vy là nhà cung cAp cong ngh Ung dyng thanh toán di
dng d h trçY cho vic thçrc hin giao djch The thông qua U'ng dyng IiJ'ng dyng thanh toán di dng;
(ii) mang thanh toán tuo'ng rng có tOn trên The cOa Chü the (bao gm nhirng không giói hn:
MasterCard, VISA và cong ty lien kt Interlink) cüng nhu các nhà thAu phy, d?i li', và don v lien
kt cCa các to chirc do së cO quyn truy cp vào nhung thông tin nhAt djnh ctia giao dlch cüa ChU
the vo'i cac DVCNT dU'Q'C thi.rc hin thông qua IiJ'ng dung IiJ'ng dung thanh toán di dng, lu'u trü' các
thông tin Chü the (bao gm nhung không giói hn thông tin v the (không bao gm các thông tin
phài dupe bào mt theo quy djnh cüa pháp lut), giao djch the ...) d phiic vu cho viêc Chü the
dAng k si. dung IiJ'ng dyng thanh toán di dng, S hóa The, thirc hin giao djch The qua U'ng dyng
thanh toán di dng. ChO the thra nhn rAng vic thu thâp, lu'u trcr, s& dyng Va tiAt l các thông tin
cá nhân do chInh ChU the cung cAp trirc tiAp cho Ung dyng thanh toán di dng, hoc các mng
thanh toán tuang O'ng trên The, ho.c các ben thi.r ba tham gia h trg cho U'ng dyng thanh toán di
dng së du'ac diu chinh bO'i chinh sách bào mat cüa cac ben do, VPBank không tham gia và không
chiu trách nhiêm v chInh sách bào mat cüa cac ben nay.
10. Trithng hop DVCNT áp dyng chuo'ng trInh khuyn mãi cho Chi the nhu giâm giá, hoàn tin hay
nhu'ng uu däi khác ('U'u Dãi') khi thrc hin thanh toán qua Ung dyng thanh toán di dng, thy thuc
vào chInh sách cUa DVCNT, DVCNT cO thA quy djnh các diu khoàn và diêu kin áp dung U'u
Dãi. Viêc áp dung, drng áp dyng, thay dAi các Vu Dai, diAu khoân và diAu kiên áp dyng IJu Dâi
thrqc thijc hin theo quy djnh cOa DVCNT và thOa thuân (nu cO) gina Chü the và DVCNT. Ch
the dng rAng, mpi tranh chAp, khiu ni, khiAu kin (nAu co) phát sinh lien quan dAn vic hu'O'ng,
áp dyng Uu Dai së do Chü the và DVCNT chju trách nhim giài quyAt, hoàn toàn không liOn quan
dAn VPBank. VPBank së khOng chju trách nhim cho bAt kS' tAn thAt hay mAt mat xày ra do bAt kS'
ti.ro'ng tác nào giO'a DVCNT và ChO the lien quan dAn nhüng Vu dãi do.
11. Thy thuc vào các quy djnh pháp luât hin hành, vào bAt kS' thai diAm nào, VPBank cO quyAn (i)
chAm dOt vic thirc hin giao djch The thông qua Ung dyng thanh toán di dng cOa ChU the; (ii)
DiAu chinh hay tm ngrng các loai giao djch, thiAt lap, quy djnh hoc thay dAi giá trj giao djch The
dirge thrc hin thông qua U'ng dyng thanh toán di dng. Khi cO các thay dAi nêu trên, VPBank sO
thông báo cho ChO the bAng mt, mt sA trong các phuong thtrc lien h do VPBank triAn khai ttrng
thO'i k' bao gAm phirong thirc giri van bàn thông báo tOi dja chi cOa ChO the, gpi din thoai, gri tin
nhAn SMS tó'i sA dién thoai cüa Chü the, gi1i email tó'i ChO the, gOi thông báo tó'i ThiAt bj hp'p l
cOa ChO the, thông báo trên website chInh thrc cüa VPBank (website: www.vpbank.com.vn).
12. VPBank cO thA thay dAi hoc bA sung ni dung cOa DiAu Kin Giao Djch Chung nay và cp nht
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len Ung dyng thanh toán di dng. Chü the du9c coi là chp thun toàn b nhüng ni dung sira di
theo thông báo cüa VPBank nu Chi the tip tyc sCr dçing The thông qua IiJng dyng thanh toán di
dng sau khi VPBank thông báo. Nu ChC the khong dng voi cac ni dung sCra di, diu chinh
ciia VPBank, Chü the duQc quyn xóa thông tin The trén Ung dyng thanh toán di dng, chm dirt
thtrc hin giao djch The thông qua IIJ'ng diing thanh toán di thng.
13 VPBank co quyn tam dirng hoc chm dfrt vic sü dyng The trên Ung dyng thanh toán di dng
cia Chü the ma không cAn có thông báo truóc di vo,i cac truông hçrp sau:
a.
VPBank phát hin, nhn djnh, dánh giá ring các giao djch The du'çc thrc hin thông qua ting
dyng thanh toán di dng là các giao djch giã mao/gian Ian hoc bj nghi ng là giá mo/gian
lan, hoic IIJng dyng thanh toán di dng bj str dyng trái myc dIch hoc bj 1ç'i diing.
b. Theo yêu cAu cüa co quan Nhà rnrâc có thAm quyn ti Vit Nam hoc theo quy djnh cUa
pháp luat.
c.
Các trung hçip khác ma VPBank thAy là cAn thit d bão dam an toàn cho The và các giao
djch the ca ChU the.
14. Viêc xóa thông tin The du'oc dAng k và ma hóa trên 'ling dyng thanh toán di dng khong lam ánh
huó'ng dn hiêu ILEC cia The cOa Chü the, Chü the vAn có th scr dyng The theo quy djnh tai Hçp
dng phát hành và sCr dyng The.
Diêu 4. Trách Nhim, Cam Két Cüa Chü The
1. Chti the có trách nhim cung cap day dü các thông tin phuc vy cho vic S hóa The, thirc hin giao
djch The thông qua IiTng dyng thanh toán di dng và dam bào ring tAt cã các thông tin cung cAp
cho VPBank là chInh xac, dAy dC và cp nhat nhAt.
2. Tuân thii H9p dng phát hành và sir dyng The, Diu Kiin Giao Djch Chung nay, các thu tiic dang
k, và các hithng dAn khác cüa VPBank, Nhà cung cAp djch vy và các ben lien quan. Tir trang bj,
báo tn, bão dam an toàn các Thit bj hcp l.
3. ChCi the Co trách nhim thông báo kjp thôi cho VPBank khi có bAt kS' sr thay di nào lien quan dn
s din thoai di dong, vic ngiThg sCr dyng djch vy vOi nhà cung cAp m1ng di dng, Thit bj hqp l
bi mAt, thAt lac, The bi mAt hoäc dAu hiu sinh trAc h9c hay s djnh danh cá nhân hay mat khAu cho
phép sü' dyng Thit bj hp I d truy cp và sr dung The cüa Chü the d thyc hin thanh toán qua
Ung dyng thanh toán di dng bj dánh cap, bj l hoac nghi ngè bj I. Trr khi nhan dirgc thông báo
cüa Chü the, VPBank së tip tyc xtr l' các giao djch The cia ChU the duc thirc hin thông qua
Ung dyng thanh toán di dng, cung cAp các djch vy (bao gm nhisng không giói han vic gUi
Activation code cho ChU the d xac thrc khi dang k S boa The (nu ChU the däng k nhan
Activation code thông qua tin nhn SMS) qua sê din thoai di dng ma ChU the dä dang ks'.
4. ChU the cam k& hiu rö rang: (i) BAt kS' cá nhân nao có th mo khóa Thit bj hçp l cUa ChU the
se có th thyc hiên giao djch bAng vic sir dyng The cUa ChU the dä dirc dang k trén Ung dyng
thanh toán di dQng; (ii) TruOng hçp ChU the sir dyng phirang thi.irc dang nhap vào IIJng dyng thanh
toán di dông tren Thit bj hp l bAng dAu hiu sinh trAc hpc thi bAt kS' d 1iu sinh trAc h9c nào
duçc mu tr trên Thi& bj hgp l cUa ChU the du có thA truy cap vào The cUa ChU the trong (ing
dyng thanh toán di dng d thuc hin giao djch. Theo d, khi The cUa ChU the dä dirgc s hóa vào
Ung dyng thanh toán di dng cUa mt ThiAt bj hçp l, ChU the chju trách nhim và dam bão rAng:
a) Ung dyng thanh toán di dng khong duqc chia se cho bAt k5' ngixi nào khác và chi dugc sir
dyng bOi chInh ChU the;
b) Chu the luôn giu s djnh danh cá nhân hay mat khAu cUa ChU the trën Thiët bj hp 1 an toàn
nhu di vói mat khAu ngân hang tnirc tuyn, mat khAu the cUa ChU the, bao gm vic khong:
- Chia se vOi bAt k5i ai;

Ghi ch(i/luu tri Va mang theo mt khu cong vói Thit bj hpp 1 hay bt k' v.t dung nào có
th bj dánh cp cOng vói Thit bj hcp I;
- Ch9n mt khu hay ma s djnh danh cá nhân d doán, chng han nhu ngày sinh hay thông
tin có th doán duac t& ten cCia ChO the;
- Mt cânh giác d lam 1 mt khu hay s djnh danh Ca nhân.
c) ChO the phâi git Thi& bj hçip I du'çic an toãn vâ luôn cn tr9ng d bâo dam an toàn cho Thit
bj hçp lé, ngay cã tai noi ô cOa ChO the (bao gm vic khóa Thit bi hop I khi không sü diing
hay khi không trong tm kim soát Va bang vic cp nh.t phan rnrn chng vi-rOt cho Thit bi
h9p l);
d) Xóa däng k' The trên IiJng dyng thanh toán di dng truóc khi tO bO, chuyn quyn s hOu ha\
tiêu hOy Thi& bj hçip l.
-

5. ChO the cam kt hiu rö và dng ' rang, nham phyc vy cho vic ChO the dang k2 S hóa The vao
Thit bj di dng, thanh toán The qua 11Jng dyng thanh toán di dng, các thông tin cOa ChU the, thông
tin The cOa ChO the, bao gm nhu'ng không giói han thông tin v giao dlch The cOa ChO the, mt
phan thông tin s The cOa ChO the ... có th dupt cung c.p cho, li.ru trL bói các t chtrc lien quan
Co k2 kt Hop dng, thOa thun vol VPBank nhm muc dIch phuc vy cho viêc ChO the dãng k,
thanh toán The qua liFng dyng thanh toán di dng.
6. ChO the thira nhn rAng VPBank không phái Ia mt ben trong ban diu khoãn và diu kin v sr
dyng IiFng dyng thanh toán di dng gitia Nhà cung cp djch vu va ChO the. VPBank không sO hCru
vã cOng không chu trách nhim cho U'ng dung thanh toán di dng và các Thit bi di dng. VPBank
không cung c.p bAt k5' báo darn nào cho lung dyng thanh toán di dng vO các Thiêt bi di dông.
không chju trách nhirn duy tn hay thijc hin bAt kS' djch vy h trçY nào dAi vói Ung dung thanh
toán di dng và VPBank së không chju trách nhirn dAl vol bAt k5' khiu nai, thit hal, trách nhiêrn,
chi phi, tn thAt xãy ra lien quan dn Crng dyng TiJg dyng thanh toán di dng, bao gAm nhung không
giói han ô, bAt kS' khiu nai nâo v trách nhim san phArn cOa ben thir ba, khiu nai rang Ung dyng
thanh toán di dng không tuân thO các quy dnh pháp lut hin hành, hay khiu nai phát sinh tir quy
djnh v báo v quyn lçi nguOi tiêu dOng hay các quy djnh ti.rong ti,r, va các khiu nai lien quan dn
vi pham vA sO hOu trI tue. BAt kS' yêu cAu hay khiu nai nao lien quan dn vic sO dyng Ung dyng
thanh toán di dong, bao gAm Ca các khiu nai lien quan dAn quyAn so hu tn tu dAu phái duQc giái
quyAt trrc tiAp vói Nha cung cAp djch vy. VPBank không khuyAn nghj, chOng nhn hay thirc hiên
bAt k' tuyên bA hoc bao darn du'ói bAt kS' hlnh thOc nao v si,r vn hành hoc hoat dng cOa ThiAt
bj h9'p 1 cOa ChO the. ChO the chju trach nhim cho vic lira ch9n ThiAt bj hop ! v cho tat cã cac
vAn dA lien quan dAn vic vn hanh, hoat dng va các chi phi lien quan tói ThiAt bj hpp lé do.
DiAu 5. Min Trr Trách Nhiêm
1. VPBank dt.rçc rnin trach nhirn dAi vói tAt ca nhUng thit hai, tAn that cCia ChCi the phát sinh trong
qua trInh sO dung Ung dyng thanh toán di dng trong nhrng tru&ig hop duói day:
a. ChO the khong tuân theo nhQng trách nhirn/ cam kêt tai DiAu Kin Giao Djch Chung nay vã
các cam kAt khác cOa Chü the vOi VPBank dupc quy djnh tai Hop dAng phat hanh va st:r dung
The.
b. TA chCrc, cá nhân khac sO dyng vàJhoc báo quãn ThiAt bj hop l cOa ChO the.
c. ThiAt bj hop 1 cOa Chü the bj hu hông hoc bj lAi.
d. BAt cO vi pham nao cOa ChO the dôi vol các quy djnh vA sO dyng U'ng dyng thanh toán di dOng
gi&a Nhã cung cAp dich vu và ChO the gay ra ãnh htrOng tói viêc sO dyng Ung dyng thanh toán
di dng.
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e. Các !i phát sinh tr phIa Nhã cung cp djch vi và các ben khác cüng tham gia cung cp TiJng
dung thanh toán di dng.
f. Bt cCr sij kiën bt khá kháng nào bao gm nhung không giói hn b&i thién tai, dInh cong. hotc
cac yeu cu hay chi thi cüa ChInh phü và các co quan nba nuóc, nguôi có thm quyén kháC.
g. IiJng ding thanh toán di dng bj 1i, chrn tr, gián doin, hay chm dth vi bt k' 1 do gI.
h. Ch the không thông báo kjp thai cho VPBank khi Thit bj h9p ! bj mat cäp/1ci diing vàJhoc
nghi ngà Thi& bj hap lé bj lç'i diring, 1 thông tin báo mit.
i. Viêc Chü the d mAt, mAt cap, lo tài khoãn dang nh.p Ung dung thanh toán di dong, mt khAu,
Activation Code vãJhoc các yu t dlnh danh khác ma VPBank hoc Nhà cung cap djch vii
cung CAP dn dn nguài khác sü ding các thông tin nay d sir ding IiJ'ng diving thanh toán di
dng hoc tip cn nhtThg thông tin ma LIJng ding thanh toán di dng cung trng.
2. Trong bAt kS' tru'ô'ng hQp nào, VPBank së không chju trách nhim cho bAt kS' thit hi trirc tip,
gián tip, mang tInh tthng phtt, ngu nhiên, däc bit, phái sinh, bao gm nhung không giri hn ô
thit hai v lo,i nhun, danh ting, vic sir ding, dü 1iu hay các thit hai vô hInh khác, phát sinh tir
viêc sir diing, hoäc không th sCr diing, hoc sir không sn sang cüa IiJ'ng diing thanh toán di dng,
bao gm Ca vic ChU the không th thrc hin giao djch The thông qua U'ng diing thanh toán di
d5ng. VPBank không chju bAt kS' trách nhim nào di vói bAt kS': (i) Ii, sir nhAm lan, hay ni dung
không chuAn xác; (ii) thit hti v sirc khOe hay v tài san duói bAt k' hInh thic nào phát sinh ttr
vic Chi the truy c.p hoc sir dyng IIJng diring thanh toán di dng, bao gm vic Chü the thrc hin
giao dich The thông qua IIJ'ng dyng thanh toán di dng; (iii) bAt kS' sir gián don hay ngung két nôi
tir hoàc dn Ung dyng thanh toán di dng; (iv) bAt kS' phAn mm gay hti, ma dc (virus, trojan,
horses) hoäc các loai tuong tr duQ'c truyn dn 1ing dyng thanh toán di dng hoc qua Ung dyng
thanh toán di dOng bOi bAt k' ben thir ba não; (v) bAt k5' li, sir thiu sot trong bAt kS' ni dung, và
nhtng mAt mat, tn thAt gay ra do viéc sCr dyng bAt kS' ni dung nào du'çc dang tãi, g11i thu din tcr,
truyn tâi hay bAt k5' phuong thac nào khác giiip hin thj ni dung qua ling ding thanh toán di
dng.
Diu 6. PhI
1. Tüy thuôc vào chinh sách và quy& djnh cüa VPBank trong tlrng thOi k5', VPBank có th thu hotc
không thu các khoán phi lien quan dn vic thirc hin giao djch The thông qua Ong dyng thanh toán
di dông. Khi có các thay di v chInh sách phi, VPBank së thông báo cho Chü the bang met, môt s
trong cac phuang thüc lien h do VPBank trin khai trng thai k5' bao gm nhiing khOng giói hn
phu'ong thirc gcri van ban thông báo tOi dia chi cüa Chü the, gi din thoai, gcri tin nhAn SMS tó'i s
diên thoai ccia Chü the, gri email tói Chü the, gui thông báo tói Thit bj hQp l cüa Chü the, thông
báo tren website chInh thüc cüa VPBank (website: www.vpbank.com.vn). Chc the di.roc coi ia chAp
thuân toan b nhting ni dung sira di theo thông báo cüa VPBank nu Chii the tip tyc scr dyng The
thông qua ting dung thanh toán di dng sau khi VPBank thông báo. Nu Chu the không dng ' vó'i
các ni dung sira di, diu chinh cia VPBank, ChC the duQc quyn xóa thông tin The trên IiJng ding
thanh toán di dông, chAm dut thyc hiên giao djch The thông qua Ung dyng thanh toán di dng. D
tránh hiu nhAm, VPBank và Chü the thng nhAt ring, các !oai phi lien quan dn vic scr dyng mang
di dng, 3G, 4G, Wifi ... do nha cung cAp djch vy vin thông thu hoc các khoan phi khác lien quan
dn vic tãi, sir dung Ung dyng thanh toán di dng do Nha cung cAp djch vi vàJhoc ben thir ba lien
kt vó.i Nhà cung cAp djch vy vàJhoc du'pc Nha cung cAp djch vy ciy quyn thu thirc hin theo quy
dinh cCa các doii vj do va không lien quan dn VPBank.
2. VPBank khong chlu trách nhim voi nhüng chi phi phát sinh (nu co) trong vic tãi, str dyng Ung
dyng thanh toán di dông do Nha cung cAp djch vy quy djnh, hoc lien quan dn djch vy do ben thir
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ba cung cp (bao gcm cà nhà mng din thoai) d h trp' vic sü dyng Ung thing thanh toán di dông.
Diêu 7.

Tuyên B1 Va Bão Dam

ChU the tuyên b vã bào dam vó'i VPBank rAng: (i) The ma Chü the S hOa vao Thit bj di dng,
them vào trên U'ng dyng thanh toán di dng là The cCa ChU the, do VPBank phát hành cho Chà
the; (ii) Chü the và tt cá các giao djch duc thirc hin bói ChC the së tuân thC tt cà cac quy djnh
cUa pháp 1ut hin hành áp diing cho ChC the, bao gm cá các quy djnh pháp lut v thu; (iii) Ch
the së khong scr dyng The cüa Chü the qua iJig dyng thanh toán di dng cho b.t kS' myc dich gian
ln nao, hotc theo bt k5' cách thirc nào Co sir can thip vào h thng vn hành ccia iJng dyng thanh
toán di thng; và (iv) vic sir dyng The cOa Chü the lien quan dn lifng dyng thanh toán di dng së
tuân theo Diu Kin Giao Djch Chung nay và HQp dng phát hành và sO dyng The.
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PHAN M — BAN IMEU KIN GIAO DJCH CHUNG YE BANG K VA sir
DUNG DCH VU FACE ID
(Thuóc Dku kién giao dich chung ye' cung cd'p và sic dyng các Djch vy phi tin dyng áp dyng dói vói
Khách hang cá nhán tQi VPBank)
Diu 1.

Giãi ThIch Tfr Ngfr

1.

Khách hàng/KH: Là khách hang cá nhân hin hUu cüa NH Co nhu cu däng k Face ID cOa chInh
mInh tai NH.

2.

Face ID: Là môt du hiu nhân dng sinh tr.c h9c cOa KH, ci th là hInh ãnh chân dung khuôn m.t
ctia KH, có dày dü các yêu tô/tiêu chuân can thiêt theo chInh sách cüa NH trng thii k' dé giüp h
thông cCia NH nhn din duçic chInh xác KH trong các giao djch vâi NH.

Các thuât ngt vit boa khác khong duc giãi thIch trong Phn M nay së duçic hiu và giãi thIch theo
các ni dung trong Phn A - Các diu khoàn diu kin chung.
Diéu 2.
1.

TInh Náng Bang Ky Face ID, Miic BIch Va Phm Vi Sfr Diing Face ID

Tinh nàng däng k Face ID
Tinh nãng clang k' Face ID cho phép KH clang k !uu !i hInh ãnh chân dung khuôn mt cüa chInh
KH (Face ID) trén h thông cOa VPI3ank dê phic vii va sr dçing cho các giao djch sau nay cOa KH
tai VPBank.

2.

Mic dIch và phm vi sfr diing Face ID
a) Vic ing dung giái pháp clang k, thu thp, quàn l và si:r ding Face ID theo Diu kin giao
djch chung nay nhäm tang cuô'ng khà näng xác minh chinh xác KM. giUp KH thirc hin các giao
dich môt cách nhanh chong, thu.n tin trong khi vn dam bão thrac do chInh xác, tInh toàn vçn,
an toàn va bào m.t cüa giao dch.
b) Thy theo quy djnh cüa ti1ng san phm, djch vij ngân hang cv th& Face ID có th thrc s dung
dé xác minh KH vàlhoãc giao dich cOa KH trong qua trinh KH clang k mói san phâm/dch vii
hoäc sr dyng các san phâm/djch vu dã clang k ti VPBank nhis: Scr dyng dê xác thirc bô sung
ye KH trong giao djch clang k2 mo The (The ghi ng, The tin dyng...) bang phuong thirc din ttr;
sir dyng là mt bin pháp xác thy'c giao djch trong giao dich Thé/Tài khoãn thanh toán trrc
tuyên (tuong tV OTP, Smart OTP...)... trên co sO phii h9p vOi quy djnh pháp !ut Va CáC quy
djnh có lien quan cOa NH ti'ng thO'i kS'.
c) Muc clIch, pham vi va each thi:ic sü. dyng Face ID trong trng san phâm, djch vy ngân hang Cirl
the së dugc NH thông tin chi tit dn KH trong giao djch lien quan den các san phâm, djch vii
nay.

Diu 3. Liru Trft, Bão Quãn Va Sfr Diing Face ID
1. Face ID duic KH clang k së duGc NH luu tri, bão quán tuyt di an toàn, bão mt tal h thng
cüa VPBank.
2.

NH

không cung c.p, chia sé, phát tan, mua ban, trao di, chuyn nhuang/chuyn giao, cho thuê
(co thai hin hoc vô thai han) thông tin Face ID cOa KM cho bat kS' ben thir ba nào ma không cO \\
sy chap thun truOc cOa KH, tth truOng hgp: (i) VPBank can phãi cung cap thông tin cho các dôi
tác/nhà thau cOa NH clê thuc hin giao djch cOa KH trén co sà vic truyén dan, xCr l dU lieu clam)
bão các nguyen tãc ye an toàn, bão mt theo các quy djnh phap lut hoc (ii) NH duqc yêu câu phãi/
cung cap thông tin cho các co quan nhâ nu'oc có thâm quyén theo quy djnh cOa pháp lut.

3.

Face ID ciia KH sè du'çc NI-I luu tri va str dyng d so sánh triing khóp vói hInh ânh khuôn mt c11a
Kl-1 tai thOi diem KH clang k2 mOi và/hoc sU dyng các san phâm, djch vy cüa NH nêu nhu san
pham/dich vu do cO yeu câu kiêm tra trüng khOp khuôn mt ngu'Oi dung. T' l trüng khóp khuôn

se
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mtt duçc chAp nhtn thirc hin theo quy djnh cia NH ti thai dim kim tra.
Diéu 4. Thôi Gian Liru Trfr
Face ID së duçc luu trr vinh vin tai he thng cüa NH, trir khi KHcó yêu cAu huS' luu trr và viêc
hu li.ru tnt chi th19c thrc hin theo các yêu câu, quy dinh, huóng dan cüa NH tai tha diem KH dê
nghi.
Diêu 5. Quyn, Nghia Vi Va Cam Kt Cüa KH
1. KH duçrc quyên chCi dng dang k Face ID ti VPBank theo Diêu kin giao djch chung nay; dông
thyi du'çic hu và/hoc cp nht Iai Face ID tii VPBank khi VPBank cho phép Va darn bão thirc hin
diing theo các yêu câu, quy djnh, hLrong dn cia VPBank tai thai diem dê nghj.
2. KH cam kt Face ID däng k chInh là Face ID cüa KH, giAy tO tuS' than KH sir dung khi dang k
Face ID (Giây chirng minh nhân thân/Thê can cuàc cong dan) là ciia chInh KH; dOngthOi, KH
không thirc hin hoc cô gang/cO tinh thirc hin bat kS' hành vi gian lan, lira dáo, ri.ra tiên, tài tro
khüng b, trVc lçri bat chfnh hoc hành vi vi phim pháp Iut khác tin hott dng dãng k9 và sir diing
Face ID tai NH.
3.

KH cam kt tuân thO Diu kin giao djch chung nay, các yêu cAu/quy dnh/huOng dn có lien quan
cUa NH dê dang k va sir ding Face ID t?i VPBank.

4.

KH cam kt chju trách nhim truóc NH và truóc pháp lut, dèrng thai bi thu'Ong cho NH toân bô
thit hi thirc tê phát sinh trong tru'inng h9p vi phm các cam kêt, nghia vii ti Diêu kin giao dich
chung nay, các yêu câu/quy djnh/huong dan có lien quan cüa NH khi dang k va sir ding Face ID.

5.

NI-I có trách nhim thanh toán các khoàn phi lien quan cho NH khi dang k va sir dyng Face ID
theo bieu phi dtrçrc NH niêm yet cOng khai tirng thai kS' (neu có).

Diu 6. Quyn, Nghia Vii Va Cam Kêt Cüa VPBank
1.

Ban hành vã cOng khai biu phi lien quan dn dAng k và sir dyng Face ID (nu có).

2.

Di.rac min trách nhim trong truinng hp bAt khà khang nhu h thng xii' l2, h thng truyn tin bj
li hoc bat cir l do nào ma ngoài khà nãng kiêm soát ciia NH dan den khOng thi,rc hin du'cc giao
djch sir diing Face ID ciia KH.
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