
IMEU MIN GIAO DICH CHUNG 

yE CHO VAY THEO HiN M1C THAU CHI TAI luloAN KHONG TSBD DANH CHO 
KIIACH HANG THUOC PHAN KHUC SME DANG KY VAY TRIJC TUYEN TREN 

WEBSITE: https://smeconnect.vpbank.com.vnithauchidoanhnghiep   

(Ap ding k tfr ngày/4.I..t'I) 

Diu kin giao djch chung nay áp diing cho tht cã các khách hang thuc phãn khCic SME (bao gm 

cà khách hang Micro SME) vay han  mtrc thtu chi không tài san bão dam btng phuang thüc ding k 
true tuyn trên website: https://smeconnect.vpbank.com.vnithauchidoanhnghiep  cüa Ben Ngãn 
hang. Diu kin giao djch chung nay là mt phii lic gân lin, không tách thi cUa Hçip dng cho vay 
han müc thu chi tài khoân không TSBD/Hçp dng cho vay h?n  mirc thu chi tài khoãn online 
không TSBD (sau day gi tt là "Hç'p Dng"). 

Bang vic k s vào Hçp Dng: 

(i) Khách hang xác nhn dã d9c, hiu rO các diu khoàn trong Hçp Dng và Diu kin giao djch 
chung nay; và 

(ii) VPBank va Khách hang chp nhn và cam kt tuân thu dung các diu khoãn và diu kin cüa 
Diu kin giao djch chung nay. 

Diu 1. Giãi ThIch Tir Ngfr 

1. Diu kiin giao dch  chung v cho vay theo hin mfrc thu chi tài khoãn không TSBD dành 
cho khách hang thuc phân khutc SME däng k vay tric tuyn trên website: 
https://smeconnect.vpbank.com.vn/thauchidoanhnghiep/Dju  kiin giao dlch  chung: Là 
nhftng diu khoãn n djnh do Ben Ngan hang cong b ti'rng thai k' d áp diing chung di vOi tt 
Ca các khách hang thuOc  phãn khüc SME (duçc hiu bao gm cã khách hang Micro SME) ding 
k vay thu chi trirc tuyn trên website: https://smeconnect.vpbank.com.vn!thauchidoanhnghiep 
cUa Ben Ngân hang. Diu kin giao djch chung dixçxc Ben Ngan hang niêm yt cong khai theo 
quy djnh cUa phãp 1ut. Nu khách hang chip nhn k kt Hcip Dng thi duçic coi là ding thi 
chip nhn các diu khoãn tai  Dik kin giao djch chung. Diu kin giao djch chung là mt phn 
không tách thi cüa Hçp Dng. 

2. Khách hang: Là Ben vay cO thông tin chi tit nhu tai  Hçip Dng. 

3. Ben Ngân hàng/VPBank: Là Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vircmg. Ben Ngân 
hàng/VPBank du?c  hiu bao gm bt kS':  Hi sâ chInh, Chi nhãnh, PhOng Giao djch cUa Ngan 
hang TMCP Vit Nam Thjnh Vuçing. 

4. Các thut ngUitir ngu khac chua duçvc giãi thich tai  Diu kin giao djch chung nay s dixcic hiu 
theo quy djnh tai  Hçp Dng, quy djnh cüa Ben Ngân hang va pháp 1ut có lien quan. 

Diu 2. Han Mfrc Thu Chi, Muc DIch Si'r Diing Vn Vay, Dng Tin Cho Vay, Thô'i Hn 

Duy TrI Han Mwc Thâu Chi Va Phu'ong Thwc Cho Vay, Diu Kiin Giãi Ngân Va 
Phtrong Thu'c Sü' Diing Htn Mtrc Thu Chi 

1. Han  muc thu chi, Tài khoãn thAu chi, Thai han  duy tn han  müc thu chi, Mic dIch si~ ding 

vn vay, Dng tin cho vay, Phuong thuc cho vay, PhuGng thüc sur ding vn vay thu chi, Thi 

dim nhan nç, churng tr nhn nç: Thirc hin theo quy djnh tai  Hçp Dng. 



2. Diu kin giái ngn: Tth tru6ng h Ben Ngân hang có chp thun khác, Ben Ngan hang chi 

giãi ngãn khi Khách hang và Ben lien quan (nu có): 

a) Dà hoàn tht h s, diu kin giãi ngân, hoãn tht vic mua bão him và dáp ing các diu 

kin khác theo quy djnh và yêu c.0 cüa Ben Ngan hang (nu có yêu c.u); 

b) Không xãy ra các tnxng h?p  Kliách hang bj chm dt cho vay, ngirng giãi ngân, thu hi n 

tnrc han  theo quy djnh cUa Hp Dng; 

c) Ngay giâi ngân nm trong Thii han  duy trI han  müc th.0 chi; 

d) S tin giãi ngân nm trong pham vi Han  müc thAu chi khâ diing con lai  cüa Khách hang; 

e) Mic dIch sU diing vn vay phü hcip vth quy djnh tai  Hçp Dng. 

Không phii thuc vao các thOa thun nêu trên, Ben Ngân hang có quyn ti.'r chi giãi ngân trong 

trung hçip quy djnh cüa pháp 1ut không cho phép giãi ngan vãJhoc do diu kin thçrc t cüa 

Ben Ngan hang không th giãi ngãn. 

Diu 3. Lài Sut Cho Vay, PhI Va Các Chi PhI Khác 

1. Li suit cho vay trong han  và c ch diu chinh lãi suit, Lãi sut cho vay trong hn áp ditng 

trong tnr?mg hçp cci cu 'a  thñ  han  trã nçi (lài sut co cu lai  thii hn trã ny),  Lài suit cho vay 

áp diing di vâi du' nçx gc qua han  (lài suit qua han),  Lài sut chm trã ap dting di vi tin lãi 

chm trã: Th?c hin theo quy djnh tai  Hçp Dng. 

2. Müc lài sut cho vay trong han  nêu trên duc áp ding d tInh lãi theo phu'ang pháp tInE lãi quy 

djnh tai  Diu kin giao djch chung nay, mic Iài su.t nay BANG chInh müc läi suit näm tu'ang 

ng (lài sut quy di) theo phu'ang pháp tInh lài si.r diing: 

(i) Thai hn tInh lãi dixçic xác djnh tir ngay tip theo ngay Ben Ngan hang giãi ngãn vn vay 

dn ht ngày Khách hang thanh toán hét toan b du nçi cho Ben Ngân hang; và 

(ii) S dii thrc t d tInh lài là s dix du ngày tinh lAi. 

D lam rO, mute lài sut quy di không thxçic áp dmg d tInh lài theo phiiang pháp tInh lâi quy 

djnh tai  Diu kin giao djch chung nay. 

3. Phu'ong pháp tInh lãi d6i vói tin lãi cho vay trong han,  tin lài qua han  di vi dix n gôc, tiên 

lãi di vâi lài chãm trã: 

a) ThOi han  tInh lãi va thOi dim xác djnh sé, dix d tinh lAi: Thai han  tInh lãi di.xçic xác djnh ttr 

ngày Ben Ngan hang giãi ngân vn vay dn ht ngày lin k tru6c ngày Khách hang thirc t 

thanh toán hM toàn b dix ng cho Ben Ngân hang. Thai dim xác dinE sé, dix d tInh iaj ia 

cui mi ngay trong th?ñ han  tInh lãi. 

b) Tin lãi dixçc tInh tren co sâ mt näm là 365 ngay. S tin lãi Khách hang phái trã du'çic tinh 

theo cong thure bang () (S6 dix thixc t nhân (x) S ngay duy tn s6 dix thirc t nhân (x) 

Lài suit tInh lAi) chia (I) 365, trong do: 

(i) Si dii thirc t: Là s dix cu6i ngày tInh lAi cüa sé, dix nçi gic trong han,  s dii nç gc qua 

hon, s dix lãi chm trã thirc th ma Khách hang cOn phãi trã cho Ben Ngân hang ducc sü 

diving d tInh lài theo thôa thun tai  Hçp Dng, Diu kin giao djch chung nay và quy 

djnh cüa pháp 1ut. 

(ii) S ngày duy trI s dix thirc t: Là s ngày ma s dii thirc t cui mi ngày không thay 
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dôi. 

(iii) Lãi suAt tinh lâi: Là müc ith sut cho vay trong han, lãi sut ca cu 1i th?i hn trã nç, 

lài sut qua hn di vOi du nç gc, lãi sut chm trã ap diing vi tin lài ch.m trà nhu 

duçic Các Ben thOa thun ti Hgp Dng, Diu kin giao djch chung nay và các van bn 

lien quan. Läi sut tinh lãi duc tinh theo t l % theo näm vâi mt näm là 365 ngày. 

c) Trung h?p  thai hn tInh tü khi Khách hang nhn giài ngân vn vay dn khi Khách hang 

thanh toán khoán tin Ben Ngan hang dà giãi ngân là drn9i mt ngày, Các Ben thöa thun 

rang, th?i h?n  tInh lãi va s6 ngày duy trI s6 du thirc t d tinh lài dugc xác djnh là 01 (met) 

ngày, s6 du thçrc t diing d tinh lài là s du cui ngày trong thai hn tInh lài hoc s du ti 

thi dim Khách hang trã ng tüy thuc vào thai dim nào dn truâc. 

4. PhI lien quan dn Tài khoãn thAu chi và khoãn vay thu chi: Khách hang có nghia vi thanh toán 

cho Ben Ngân hang các khoãn phi theo quy djnh sau day: 

a) PhI lien quan tâi Tài khoãn thu chi: 

(i) PhI thit 1p Tài khoãn thu chi, PhI duy tn và quãn 1 Tài khoãn thu chi: duçic thu 

mt lan ngay khi duçc cp hn mIrc than chi. 

(ii) Các khoãn phi khác theo quy djnh cüa Ben Ngân hang phü hçp vâi quy djnh cüa pháp 

1ut có lien quan. 

b) Phi lien quan tOi khoàn vay hn mirc than chi tài khoãn: Các Ioti phi theo quy djnh cüa Ben 

Ngân hang phü hçp vi quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan. 

c) Trr trithng hçip Uçip Dng, Diu kin giao dch chung nay có quy djnh khác hoc Các Ben 

có thOa thun khác, các loti phi, mirc phi ma Khách hang phái thanh toán së thirc hin theo 

biu phi duçic Ben Ngan hang hem yt cong khai ti tri sâ các dja dim kinh doanh 

vãIhoc tren website (www. vp bank corn. vn)  cüa Ben Ngan hang ti thii dim thu phi. 

Khách hang dng và üy quyn cho Ben Ngân hang tir dng trIch nç bt k tài khoãn nào 

cUa Khách hang ti Ben Ngân hang d thu các khoãn phi thuc nghTa vii thanh toán cüa 

Khách hang theo Hçp Dng, Diu kin giao djch chung nay. 

Diu 4. Bin Pháp Bão Dam Tin Vay 

1. Ben Ngân hang dng cho Khách hang vay vn trên Co si khá näng tài chinh và uy tin cüa 

Khách hang, không áp diing bin phap bão dam tin vay. 

2. Khách hang dng rang trong sut thi h?n  vay v6n, nu xãy ra bt cU sr kin nào ma theo 

nhn dlnh  dan phuong cüa Ben Ngân hang là cO ãnh hu&ng hoc CO khã nang ãnh huOng dn 

khã näng trã nç cüa Khách hang hoc khin Khách hang không dü diu kin d duçvc vay không 

có bão dam theo quy djnh cüa VPBank, thI Khách hang dng rang trong vOng 15 ngày k tir 
ngày VPBank yeu can, Khách hang phâi dun tai san thuc si hüu cüa mInh hoc cüa Ben thu 

ba vào th chip, cm c hoc k qu cho VPBank. Tài san dua vào crn c& th chip và1hoc 

k qu9 phãi có gia tr (theo djnh gia cUa VPBank) dü d bão dam cho toàn bO nghia vi trà nq 

gc, lai và các chi phi phát sinh khác cüa Khách hang di vi VPBank theo Hçip Dng, Diu 

kin giao djch chung nay và phãi dugc VPBank chip thun. Khách hang phãi chju toàn b các 

chi phi lien quan dn vic hoàn thin thu tic bão dam tin vay (cong chüng, dàng k giao dch 

bão dam, ...) theo quy djnh cüa pháp lust  và quy djnh cüa VPBank. Nu Khách hang không 
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thrc hin hotc thirc hin không dy dU nghia vi b sung tãi san bão dam vã1hoc thu xp bin 

pháp bão dam khác theo dung quy djnh nay trong thôi han  nêu trên, thI VPBank có quyn ch.m 

di.irt han  müc thu chi triic han  và thu hi nç tnróc han  theo dung Diu khoãn v Thu hi ng 

trixâc h?n  va xü 1 nç quy djnh tai  Hçp Dng; và các khoãn tin thu thrçic tr vic xir 1 các tái 

san cüa Khách hang hoc Ben thu ba dang bão dam cho vic thirc hin nghia v11 cüa Khách 

hang tai  Ben Ngân hè.ng cüng dirge sü diing d thanh toán các khoãn ng cüa Khách hang theo 

Hgp Dng, Diu kin giao djch chung nay. 

3. Không ph%1 thuc vào thôa thun nêu trên, nu Khách hang vàJhoc T chuc do Khách hang 

lam chü clang có tài san bão dam cho vic thirc hin nghia vi khác tai  Ben Ngan hang, Khách 

hang dng ring: (i) Ben Ngân hang có quyn chi giãi chip (cac) tai san nay sau khi Khách 

hang dã thirc t thrc hin xong tt ca các nghTa vi phát sinh theo các Hgp dng, Van ban tin 

ding dã k vài Ben Ngân hang, bao gm cã Hgp Dng và Diu kin giao djch chung nay; va 

(ii) các khoán tin thu dirGe tr viêc xü l (các) tai san bão dam nêu trên có th dirGc VPBank sir 

ding d thanh toán các khoãn ng cUa Khách hang theo Hgp Dng và Diu kin giao djch chung 

nay. 

Diu 5. Trã Nq Gc, Lãi Tin Vay 

1. Khách hang vay bg loai tin nào thI trã ng gc, lãi, các khoãn phi và các nghTa vçi tai chInh 

khác lien quan b.ng Ioai  tin do. Khách hang dng r&ng, truông hgp Khách hang có tai 

khoãn thanh toán khác ngoai Tai khoãn thu chi mi tai  Ben ngân hang, khi các tai khoãn nay có 

s dir ghi có, Ben Ngân hang có th lra chçn va quyt djnh vic tir dng tam  khóa, trIch thu tin 

tu cac tài khoan nay d thu ng gc, lãi thu chi. Trixông hgp các tai khoãn nay có loai  tin khác 

vi loai tin vay, và Ben Ngân hang có dñ ngun ngoi t d mua hoac  ban cho Khách hang trã 

ng, thI Ben Ngân hang s tir dng mua hoc ban ngoai t cho Khách hang theo t' giá ma Ben 

Ngân hang clang áp ding tai  thi dim do d thu ng. Trong tnring hçip nay, Ben Ngan hang sê 

yêu cu KIiách hang k, hoàn thin các chüng tü mua, ban ngoi t theo quy djnh cüa Ben Ngan 

hang, trithng hcip Khách hang không thrc hin hoc t1r chi thrc hin, Ben Ngan hang có quyn 

tir clng thirc hin vic mua, ban ngoai t cho Khách hang theo quy djnh tai  Hcip Dng, E)iu 

kin giao djch churig nay. Vic Ben Ngân hang ban ngoi t d Khách hang tra ng dirge thirc 

hin phü hgp vâi quy djnh cüa pháp lust. 

2. Trong trithng hgp vi bt kS'  1 do nào, khoan tin Khách hang tra ng cho Ben Ngãn hang bj 

khu trü, thu hi mt phn ho.c toan b theo 1nh hoc quyt djnh cüa c quan cO thm quyên, 

Khách hang có nghTa vii thanh toán s tin bj thu hi, khu trr do cho Ben Ngân hang trong 

vông 05 ngày k tir ngay Ben Ngan hang thông báo eho Khách hang v vice b khu trü, thu hi 

d. Khách hang chp nhn vic Ben Ngân hang phic hi lai  s6 ng tircmg 1mg vài s6 tin bj khu 

tr1m, thu hi (ghi ng lai  hoc coi nhir Khách hang chira thanh toán sé ng tircmg 1mg vài sé tin bj 

khtu tth, thu hi). 

3. Các Ben thng nht thOa thun v thu tir thu ng nhir sau: 

a) Di vi khoãn vay chira bj chuyn qua han,  di vài mçi khoãn tin thu ng, Ben Ngan hang 

se thu theo thu tçr uu tiên nhir sau va Co quyn thay di th1m t%r ixu tiên dO ma không phi 

thuOc vão ehI cila Khách hang vâlhoac các ben lien quan: Các khoan chi phi, phi cüa Ben 
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Ngân hang (nu co), cac khoãn tin pht, tin bi thu?mg thit hi, tin lâi chm trã trên ng 

lài, ti&n lAi trên du ncr gc dn han,  nç gc dn han  và các khoãn lien quan khác. 

b) Di vOi khoãn vay bj chuyn qua han,  Ben Ngân hang sê thirc hin thu theo thu tr sau: Chi 

phI xu 1 tài san bão dam, cac khoãn phi, chi phi cüa Ben Ngân hang, các khoãn tin phat, 

bèi thu?ing thiêt hai  (nu co), nç gic qua han,  tin lãi chm trã trên ng lài, tin li trén du ng 

gc bj qua htn va cac khoãn lien quan khác. 

4. Các ni dung khác lien quan dn trã nç gc, 1i tin vay chua quy djnh tai  Diu kin giao djch 

chung nay: Thirc hin theo quy djnh tai  Hçip Dng. 

Diu 6. Co Câu Liii Thôi Hn Trã N Va Cap Li Han Mfrc Thu Chi 

1. Tru(c ngày ht Thôi han  trã ng gc vàJhoc lAi it nht 1& 10 ngày, nu Khách hang do gp khó 

khän t?m  th?ii dn dn không có khã näng trá nçi thing han,  Khách hang có th gri van bàn d 

nghj Ben Ngân hang xem xét Co cu lai  thEM han trà no. 

2. Ben Ngan hang trên Ca s xem xët khã näng tãi chinh cüa mInh va kt qua dánh giá khã nãng 

trã ncr  cUa Khách hang có quyn chAp nh hoc không chAp nhn d nghj Ca cAu lai  thai  han 
trã ncr  cüa Khách hang. Nu Khách hang thrcrc Ben Ngàn hang dng cho ca cAu iai  thñ  han 
trã ng, khoãn vay cUa Khách hang sê dtxqc áp diing müc lAi suAt Ca cAu lai  thai hn trã ng phü 

hop vth thOa thuan cüa Các Ben trong Hop Dng, Diu kin giao djch chung nay. Ngoai vic áp 

di1ng lâi suAt co cAu thai han  trã  ncr,  Khách hang dng va cam kt tuân thu dy di các diu 

kin theo yeu cu cüa Ben Ngan hang va thanh toán mci khoãn pht, chi phi lien quan tói vic 

co cAu lai thri han  trã  ncr  theo muc ducrc Ben Ngân hang thông báo. 

3. Thôa thun ca cAu lai thi han  trâ ng chi Co giá trj khi dugc 1p  thành van bàn cO chft k cüa 

ngithi có thm quyn cüa Các Ben. 

4. Truc ngay ht Thai han  duy trI han  muc thAu chi It nhAt 30 ngày, nu Khách hang có thu c.0 

cAp lai han müc thAu chi thi Khách hang có th gui van bàn d nghj Ben Ngãn hang xem xét. 

Ben Ngân hang có quyn chAp nhn hoc không chAp nhn d nghj xin cAp lai  hn muc thAu chi 

cüa Khách hang. Nu ducrc  chAp thuan, Khách hang phãi thanh toán toan b du ncr  thAu chi theo 

Hop Dng truOc khi Ben Ngân hang cAp han  müc mâi. 

Diu 7. No Qua Hn Va Chãm Thanh Toán Tin Lãi 

1. Các tn±ng hcrp chuyn ncr  qua  han  di vi s du ncr  g6c,  ncr  lãi, ap di1ng lai suAt qua han,  lãi 

chm trã: Thrc hin theo quy djnh tai  Hop Dng. 

2. Viêc Ben Ngân hang chuyn ncr  qua  han  va áp ding lài suAt qua han  theo quy djnh tai  Hop 

Dng không ãnh hiimg dn vic Ben Ngân hang thirc hin cac quyn khac theo quy djnh tai 

Hap Dng, Diu kin giao djch chung nay. K tr th?ñ dim qua han,  Ben Ngân hang cO quyên 

áp di1ng các bin pháp thOa thun tai  Hap Dng, Diu kin giao djch chung nay, (cac) Hop 

dng bão dam vàJhoc cac bin phap theo quy djnh cüa pháp lut d xu 1 ng, thu hi tin vay. 

3. Ben Ngàn hang sê thông bao cho Khach hang v vic chuyn ncr  qua  han  bng  mOt  trong các 

hInh thuc thông báo thu quy djnh tai  Hop Dng, Diu kin giao djch chung nay. Thông báo cUa 

Ben Ngân hang së bao gm cac ni dung v du ncr  gc bj qua han,  thi diem chuyn ncr  qua 

han, lãi suAt ap diving di vài du ncr  gc bj qua han,  cac thông tin khac lien quan (nu co). 

4. Trung hop Khách hang không trã dung han  tin lai theo thOa thun gifla cac Ben trong Hop 
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Dng, Diu kin giao djch chung và các thOa thutn lien quan, khoân lãi chm thanh toán së bj 

Ben Ngân hang chuyn nq qua h?n  dng thai Khách hang có nghTa vii thanh toán cho Ben Ngân 

hang khoán tin läi chm trã theo quy djnh tti HcTp Dng. 

Diu 8. Chm Dü't Cho Vay, Thu Hii Nq Trir&c Hin Va Xtr L N 

1. Các trix?mg hçip chm dirt cho vay, thu hi ng tnrc9c hon, thai dim Ben Ngan hang quyM djnh 

drng giái ngân (khóaJchn chiu ghi ng Tài khoân thu chi), chm dirt cho vay và thu hi ng 

trixc han  và cac thOa thun lien quan khac chira quy djnh tai  Diu kin giao djch chung nay: 

Thirc hin theo quy djnh tai  Hcxp Dng. 

2. Ben Ngân hang së thông báo cho Khách hang v vic ch.m dirt cho vay, thu hi nçc trithc han 

bang mOt  trong các hInh thirc thông báo nhix quy djnh tai  Hçrp Dng, Diu kin giao djch chung 

nay. Thông báo cUa Ben Ngãn hang së nêu rO thai dim chm dirt cho vay, thu hi nç truàc 

h, s dir nçi gc bj thu hi ng trirâc han;  thôi hn hoàn trã s6 dir ng gc bj thu hi ng truic 

han, thii dim chuyn nç qua han;  lài su.t áp di1ng d6i vài s du nç gc bj thu hi trithc han  và 

các thông tin khác lien quan tOi nghTa vi trã ncr ciia Khách hang (nu co). Khách hang cam kt 

thirc hin trã ng tnxc han  theo dung Thông báo ciia Ben Ngân hang. 

3. Xir 1 n vay: Trung hp Khách hang không thirc hin dung nghia vi trã ng (bao gm câ 

nghTa vu trã n trixóc han),  ngoài vic chuyn qua han  vã áp dicing lãi sut qua han  theo quy 

djnh tai Hp Dng, Diu kin giao djch chung nay, Ben Ngãn hang dixc quyn áp diing các 

bin phap d thu hi ncr,  bao gm nhung không giOi han: 

a) TrIchltht toán các tài khoãn, các khoãn tin gin, tài san gin khác ciia Khách hang tai  Ben 

Ngãn hang va sir diing tin1tài san có dirçic d thu hi nç; 

b) Yêu ctu các t chic tin diing khác trich!tht toãn các tài khoân, các khoãn tin gin, tai san 

gin khác ciia Khách hang tai  t chic tin diving do (nu Ca) d thanh toán nghia vçi trã ng ciia 

Khách hang tai  Ben Ngan hang; 

c) D6i trir vâi các nghia vii tài chInh khác ciia Ben Ngan hang di vth Khách hang (nu Ca); 

d) cac bin phap xi l nç khac phii hçrp vri quy djnh cUa phap lust Vit Nam. 

Tru?mg hcrp sau khi áp drng các bin pháp xi 1)" ng nhixng vn không dii d bir dâp toan b 

nghia vii trã nq cira Khach hang vâi Ben Ngan hang thI Khach hang có trach nhim tip tyc trã 

dÀy dii các khoãn nç gc, lài va cac nghia vi tài chInh chira dirçrc thanh toan cho Ben Ngan 

hang. 

Diu 9. Cung Cp Thông Tin, TM Lieu 

1. Khách hang cam kt cung c.p dÀy dii thông tin, tài lieu lien quan dn khoãn vay tai  thñ dim 
d nghj cho vay bao gm nhirng không giOi han  thông tin v diu kin pháp l, phircing an sir 

diving vn, kha näng tan chInh, diu kin v tuân thu pháp 1ut va cam kt toan b thông tin, tai 

lieu dã cung cp ia dÀy dii, chán thirc va chInh xác. Khách hang chju trách nhim tnrâc pháp 

lust trong trlxng hçp vi phm cam kt quy djnh tai  Khoan nay dn dn kt qua thÀm djnh va 

quyt djnh cho vay ciia Ben Ngân hang bj ành hixâng. 

2. Trong qua trInh vay vn, Khach hang có trách nhim cung cp cho Ben Ngãn hang các thông 

tin, tai lieu quy djnh duâi day d phic vi cho vic kim tra, giám sat vic sir diing vn vay va 

trã ncr  ciia Ben Ngan hang: 
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a) Các tài 1iu lien quan tOi vic sü diing vn vay và chirng minh KIiách hang sir diing vn vay 

dung miic dIch theo yêu cu cüa Ben Ngân hang; 

b) Báo cáo tài chInh cUa Khách hang/T chirc do Khách hang lam chü, ci th chm nht vào 

ngày 30/4 hang näm hoc mt thai dim khác theo thông báo/yêu cu cüa Ben Ngân hang, 

Khách hang phãi cung cp cho Ben Ngân hang Báo cáo tài chInh cüa Khách hang/T chüc 

do Khách hang lam chü cho näm tài chmnh lin k trixâc do. Ngoài Báo cáo nay, tüy tirng 

tnthng hcip Khách hang dng 5' cung cp cho Ben Ngân hang Báo cáo tài chInh dixçic 1p 

cho ti'rng qu5', nira näm hoc cho mt giai dotn nht djnh khi duçic Ben Ngân hang yêu cu. 

c) Các thông tin, tài lieu lien quan dn tInh trng cüa tài san bão dam (nu có); 

d) Các thông tin, tài lieu khác có lien quan theo yêu c.0 cUa Ben Ngân hang. 

3. Khách hang dng 5' cung cp cho Ben Ngân hang tht ca các thông tin, tài 1iu theo yêu cu hcip 

15' cüa Ben Ngân hang nhâm tuân thu các quy djnh v Phông chng rüa tin, chng tài trV 

khüng b, cm van, trrng pht và quãn 15' rUi ro môi tru1ng và xà hi. Khách hang dng 5' rang 

Ben Ngân hang có th chia sé bt k5' thông tin lien quan dn Khách hang vãJhoc các ben lien 

quan vói bt k5' ca quan thrc thi pháp lust,  c quan quán 15' hotc tôa an trên c sâ yêu cAu cüa 

các CG quan nay vWho.c theo quy djnh cüa pháp lust; 

4. Ngoài các thông tin, tài 1iu nêu trên, Khách hang có nghia vi thông báo b.ng van bàn cho Ben 

Ngan hang trong vông 05 ngày k tr ngày xày ra mt trong các tnrông hçp sau: 

a) Khách hàng/T chi.'rc do Khách hang lam chü thay di tni si, da chi lien lc, din thoi 

vàfhoc các thay di khác ãnh hrning dn vic thông tin, lien lac  gitta hai Ben. 

b) Khách hang thay di H khu thumg trü, dja chi lien lc, din thoai vàJhoc các thay di 

khac ãnh hrnng dn vic thông tin, lien lc gitta hai Ben (chi áp diving d6i vói Khách hang là 

chü s httu T chüc không CO tu cách pháp nhân). 

c) Xãy ra mt trong các trung hçp neu ti dim f, g, h, i, j, k, p, va q, Khoán 1, Diu 7 cüa 

Hçp Dng; 

5. Trix&ng hcip vi phm các cam kit, nghTa vi v cung cp thông tin theo quy djnh ti Diu nay, 

Khách hang dng 5' vOi các bin pháp xü 15' ma Ben Ngân hang áp dirng dng th?i cam kt 

thanh toán dy dü cac khoãn tin pht vi phm, bi thithng thit hti cho Ben Ngân hang phü 

hop vOi thOa thuân cüa Các Ben theo Hçip Dng, Diu kin giao djch chung nay. 

6. ThOa thun v cung cp thông tin tin diing: 

Can cur quy dnh pháp 1ut v hoat dng cung umg djch vii thông tin tin d%ing và các quy djnh 

pháp luat CO lien quan, Ben Ngân hang và Khách hang cüng bàn bc, thng nht thOa thun v 

vic cung cp thông tin tin diing cho Cong ty thông tin tin di,tng nhu sau: 

a) Khách hang dng 5' cho Ben Ngan hang cung cp thông tin tin diving cüa Khách hang ti 

Ben Ngân hang cho bt k5' cong ty, t chcrc nào hot dng trong linh vrc thông tin tin dmg 

("Cong ty thông tin tin diing") ma Ben Ngân hang là t chirc tham gia. 

b) Khách hang d duçc Ben Ngân hang thông tin v Cong ty thông tin tin dmg ma Ben Ngan 

hang tham gia nhu sau: Cong ty C phn Thông tin tin diing Vit Nam (PCB), Gthy chung 

nhn dang k5' doanh nghip: si 0102547296, dang k5' ln du: ngày 27/11/2007. Trux?ng 

hop Ben Ngân hang l tèi churc tham gia cUa bt k5' Cong ty thông tin tin d%ing nào khác, 
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Ben Ngân hang së thông báo cho Khách hang trong thoi hn ti da 10 ngày lam vic kê tr 

ngày Ben Ngân hang cam kt cung cp thông tin tin dmg cho Cong ty thông tin tin ding do 

hoc trong mt thM hn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

c) Ni dung thông tin tin ding Ben Ngân hang duçxc cung c.p bao gm các thông tin là du 

1iu, s 1iu, di kin lien quan cUa Khách hang ti Ben Ngãn hang bao gm nhisng không 

giói hn thông tin djnh danh, ljch si'r cp tin diving, ljch sir trã ng, bão dam thirc hin nghTa 

vii,... va các thông tin khác thrçc cung cp/thu thp theo quy djnh cUa pháp 1ut. Vic cung 

cp thông tin tin ding sê thrçc Ben Ngân hang thirc hin phü hçp vâi quy djnh cüa Chinh 

phU v hot dng cung iimg djch vçi thông tin tin dmg và các quy djnh pháp lut khác lien 

quan. 

d) Tmàng hçTp Cong ty thông tin tin diing ma Ben Ngan hang tham gia bj thu hi Giy chirng 

nhn, Ben Ngân hang sê ngirng cung cp thông tin tin ding cüa Khách hãrg cho Cong ty 

thông tin tin diing do và Khách hang dng rang thông tin tin ding cüa Khách hang sê 

duçic xir 1 theo quy djnh cüa Chinh phü v hot dng cung iirng djch vii thông tin tin diing. 

Ben Ngân hang sê thông báo vth Khách hang v vic xir 1 thông tin tin diing cüa Khách 

hang trong thai h?n  ti da 10 ngày lam vic, k tir ngày Ben Ngan hang nhn dtrc thông 

báo cUa Cong ty thông tin tin diing v phucmg an xr l thông tin tin ditng. 

e) D tránh hik nhm, Các Ben du hiu và thng nht r.ng hoat  dng cung cp thông tin tin 

dmg cho Ngân hang Nhà nrc hoc c quan nhà nithc có thm quyn khác v.n ducic thrc 

hiên theo dung quy djnh cüa pháp lust va quy djnh cüa Ben Ngãn hang. 

Diêu 10. Quyn Va Nghia Viii Cüa Ben Ngân Hang 

1. Quyn cüa Ben Ngân hang: 

a) Tr chi cho vay, tir chi giài ngân tin vay nu Khách hang không dáp l'mg d.y dü các diu 

kiên, thu tiic theo yêu cu cüa Ben Ngân hang hoc Ben Ngân hang không cO dü diu kin 

d cho vay, giài ngân tai  thèi dim Khách hang yêu c.0 hoc các trung hçip khác theo quy 

djnh tai  HcTp Dng, Diu kin giao djch chung nay; 

b) Dixcc quyn thay di thñ hn diu chinh lãi sut va biên d diu chinh Ii suit trong cac 

triRmg hçrp theo thOa thun ti Hçp Dng, Diu kin giao djch chung nay, các thóa thun 

lien quan khác hoc cho phü hçp khi thj trixmg có bin dng bt thu&ng hoc chinh sách 

tin t va lài suit cüa Ngãn hang Nhà niióc cO sir thay di ânh hithng dn lAi suit khoãn 

vay; 

c) Duçc quyn yêu cu Khách hang sir dimg mçi tài san, ngun thu cüa Khách hang d thanh 

toán các khoãn nçi cho Ben Ngân hang dy dU, dung han; 

d) Drçic quyn lien h trrc tip vâi các ben cO nghia vii tài san di vài Khách hang d nh.n 

các khoãn tin, tài san ma ben do phãi trà ho.c phài giao cho Khách hang; 

e) Dirc quyn trrc tip kim tra hoc yêu c&u Khách hang thông báo, cung cp thông tin v 

vic sir ding vn vay, tinh hlnh tài chinh, thu nhp cüa KIiách hang, v tài san bão dam, 

vic tuan thu v pháp lust bao gm pháp lust v môi tril&ng và xâ hi và các tiêu chu.n môi 

tris&ng và xà hi ma Ben Ngân hang dâ cung cp cho Khách hang (nu cO) và các thông tin 

khác lien quan dn khoãn vay hoc dn tInh hInh thirc hin nghTa vii trâ nçi cüa Khách hang; 
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f) Duçc yeu cu Khách hang b sung them tài san cüa mInh hotc cUa Ben thir ba vào th 

chip, cm c& k qu cho Ben Ngãn hang trong các tnxng hap Ben Ngân hang nhn djnh 

rang giá trj tài san bào dim hin ti không dü d bào dam cho nghTa vii trã ng cüa Khách 

hang; 

g) Duçc quyn xü 1 tài san bão dam cüa Khách hang vàJhoc Ben thr ba (nu co) d thu hi 

nç; 

h) Co toàn quyn chuyn giao, bàn cho Ben thu ba toan bO hoc mt phn khoãn nv cüa 

Khách hang theo Hap Dng, Diu kin giao djch chung nay ma không cn phãi có sir dng 

cüa Khách hang; 

i) Cho miic dich tuân thu quy djnh pháp 1ut; miic dIch xây drng, hoàn thin, phát trin các 

san phrn, djch vi va thirc hin cac hoat  dng kinh doanh, hott dng hap pháp khác cüa 

Ben Ngân hang; vàJhoc miic dIch to diu kin d Khách hang có th tip cn và s'ir ding 

da ding các san phm, djch vi do Ben Ngàn hang hoc các ben lien quan, các d6i tác khác 

cung cp, Khách hang dng rang Ben Ngân hang có th sir diing các thông tin cüa Khách 

hang, thông tin tr các van bàn, tài 1iu do Khách hang cung cp và thông tin các giao djch 

cüa Khách hang tai  Ben Ngân hang d cung cp cho (i) các co quan có thm quyn yêu cu 

cung cp thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut; (ii) các dan vj có chüc näng cung cAp djch 

vii thông tin tin diving, dánh giá tin nhim, kim toán; (iii) the Cong ty con, cong ty lien k&, 

cong ty thành viên cüa Ben Ngân hang; (iv) các di tác kinh doanh, di tác lien quan có 

hop tác vOi Ben Ngân hang d phát trin, cung cAp hoc lien quan tOi vic phát trin, cung 

cAp các san phAm, djch vi cüa Ben Ngân hang; (v) các dti 1, nba than hay các nba cung 

cAp hang hóa, djch vu có k kt hap ding, thOa thun vth Ben Ngân hang lien quan tài các 

hott dng cüa Ben Ngân hang vãIhoc (vi) các ben lien quan khác ma Ben Ngân hang thAy 

là can thit d dáp iirng, bão v quyn va igi Ich hap pháp cüa Khách hang. 

j) T%r dng tam khóa, trIch, tAt toán tài khoán (co k' han, không kST han) cüa Khách hang 

vãJhotc T chiirc do Khách hang lam chü tti Ben Ngân hang, các khoàn tin gui, tài san gui 

khác cüa Khách hang vãJhoc T chuc do Khách hang lam chü tti Ben Ngân hang hotc 1p 

üy nhim thu yêu cu các t chuc tin diing ma tài khoan cho Khách hang vãJhoc Ti chüc 

do Khách hang lam chU trIch tin chuyn cho Ben Ngân hang d thu hi các khoãn nçi gc, 

lAi tin vay, phi, pht, các khoàn phãi thanh toán, hoàn trã, bi thiiang cho Ben Ngan hang 

theo Hap Dng, Diu kin giao djch chung nay hoc bAt cu khoãn ni, nghTa vii thanh toán 

nào khác cüa Kháeh hang di vâi Ben Ngân hang theo các cam kt, thOa thun hoc van 

bàn khác k kt gifla Ben Ngân hang và Khách hang. 

k) Trixng hap Khách hang có nhiu ben, thI tAt cã các Khách hang phãi cung lien dâi thirc 

hin nghTa vii theo quy djnh cüa Hap Dng, Diu kin giao djch chung nay. Không phii 

thuc vào bAt k quy djnh hay thOa thun nào khác giüa các Khách hang, Ben Ngãn hang 

có quyn yêu cu bAt cu ai trong s các Khách hang phãi thirc hin toan b nghia vçi theo 

Hap Dng, Diu kin giao djch chung nay; 

1) Duac yêu can Khách hang b sung, hoàn thin vàIhoc phi hap vai Ben Ngân hang hoàn 

thin bAt k' h so, tài lieu nào lien quan tai van d v môi tn.rang, xà hi bao gm nhimg 
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không gii hn K hoch khc phiic rüi ro v môi trll&ng và xã hi và tài 1iu v giám sat 

các vn d v môi triIng và xä hi theo mu cüa Ben Ngân hang. 

Nghia vi cüa Ben Ngân hang: 

a) Giái ngân tin vay cho Khách hang theo dung thOa thu.n; 

b) Giãi chtp tài san bão dam (nu eo) sau khi KIiách hang dä thirc hin xong toàn b nghia vii 

di vi Ben Ngân hang. 

3. Ben Ngân hang có các quyn và nghia vi khác theo thôa thun ti Hçp Dng, Diu kin giao 

djch chung nay và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 11. Quyn Va NghTa Viii Cüa Khách hang 

1. Quyn cüa Khách hang: 

a) Di..rgc nhn và sr diving vn vay tr Ben Ngân hang theo dung thöa thun; 

b) Dugc yêu cu Ben Ngn hang giãi töa tài san bão dam thuc si hüu cüa Khách hang (nu 

co) sau khi Khách hang hoàn thành tht ca cac nghia vi vâi Ben Ngãn hang. 

2. NghTa vi cüa Khách hang: 

a) Cung cp dy du, chInh xác và trung thirc các thông tin, h s, tài 1iu lien quan dn vic 

vay vé,n theo yeu cu cüa Ben Ngân hang trong su6t qua trinh vay vn; 

b) S ding vn vay dung mitc dIch; 

c) Cung cp thông tin vWhoc to mQi diu kin d Ben Ngân hang tr%rc tip kim tra, giám 

sat v tinh hInh sir diving vn vay, tinh hInh tài san, thu nhp cña Khách hang vàJhoc T 

chiirc do Khách hang lam chü, v tài san bào dam va các thông tin khác lien quan dn khoãn 

vay hoc dn tinh hInh th%rc hin ngbia vi trà ng cüa Khách hang; 

d) B sung them tài san vào th chip, c.m c& k qu,... d bão dam cho vic thirc hin nghia 

vçi trã ng theo Hçp Dng, Diu kin giao djch chung nay trong các trixàng hçip Ben Ngân 

hang có yêu ctu; 

e) Thrc bin dung các quy djnh v lãi sut dã duçic thOa thun ti HçTp Dng, Diu kin giao 

djch chung nay và các van bàn lien quan. Khách hang hoàn toàn ch.p thun cac müc lài 

sut duçc Ben Ngan hang di&u chinh phü hçp vâi Hçp Dng, Diu kin giao djch chung 

nay vàIhoc các van bàn lien quan; 

f) Thrc hin dung các nghTa vi theo Hçp Dng, Diu kin giao djch chung nay và các van 

b lien quan k giüa Các Ben; tru?ng hçp vi phm, Khách hang phài chju pht vi phm vã 

bi thu?mg thit hi theo quy dnh tai  Hçp Dng. Ngoai khoan tin pht vi phm, bi 

thu&ng thit hi, Khách hang phài thanh toán các khoãn chi phI lien quan bao gm nhung 

không h?n  ch chi phi tim kim, thu giir xir 1 tai san bào dam, an phi, l phi Tôa an, phi thi 

hànhãn,...; 

g) Tnthng hcTp Khách hang duçc giái ngãn vao tài khoàn thanh toán cüa Khách hang, Khàch 

hang cam kt si'r ding vn vay phü hcip vth miic dIch sü diving vn theo thông tin, tai 1iu, 

chüng tr ma Khách hang dà cung cp cho Ben Ngân hang d Ben Ngan hang thirc hin 

phiiang thüc giãi ngan vao tài khoàn thanh toán cüa Khách hang nêu trên. Khách hang có 

trách nhim cung cp cho Ben Ngân hang các thông tin, tài 1iu, chüng tü thanh toán cn 
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thit d Ben Ngân hang thirc hin giãi ngân và cam k& chju trách nhim v tInh chInh xác, 

trung thrc cña các thông tin, tài 1iu và chimg tr cung cp cho Ben Ngân hang. 

h) Trong mçi trung hçp se si:r dyng toàn b các ngun thu nhp cüa mInh và toàn b tài san 

thuOc sâ hUu vàJhoc quyn quãn 1, sr diing hçTp pháp cüa minh và tài san cña h gia dInh, 

tài san chung vq chng và phn si hitu cUa minh trong tài san chung d thanh toán ht các 

nghTa vi nç cüa Khách hang vài Ben Ngãn hang theo Hçip Dng, Diu kin giao djch 

chung nay va các van bàn, thOa thun khác. Khách hang cam k& së flr nguyen thirc hin 

cam kt nay bang mçi hInh thüc, bàn giao các tài san nói trên cUa mInh cho Ben Ngân hang 

va h trçi Ben Ngân hang trong vic nhn và xr 1 cãc tài san dO d trã nç cho Ben Ngân 

hang. 

i) Tuân thU pháp 1ut, chInh sách cUa Nhà nuOc bao gm Ca vic tuân thU dy dU quy djnh cUa 

pháp 1ut v môi trtx?mg và xa hi. 

j) Không dixçic chuyn nhixcing các quyn và nghia vii cUa mInh theo Hçp Dng, Diu kin 

giao djch chung nay cho Ben thir ba, trU tnx?mg hçp dixçc Ben Ngân hang dng bang van 

bàn. 

k) Khách hang vàJhoc T chirc do Khách hang lam chU không duçc sir ding vn vay dê cung 

cp khoãn vay/cp vnIh trçY tài chInh cho các t ch(rc, cá nhân cO lien quan tth các hot 

dng trong Danh sách không cp tin ding lien quan dn vn d môi trithng va xâ hi do 

Ben Ngân hang ban hành trng thii ks'. 

1) Thông báo truOc cho Ben Ngan hang ti thiu 07 (bay) ngày lam vic và phài thanh toán dU 

cho Ben Ngan hang toán b khoãn nçi gc, lãi, phi và các nghia vit tài chinh khác tinh dn 

th?ñ dim duçc Ben Ngân hang dng chm dUt trong trmmg hçp Khách hang mun chm 

dUt Han miirc thu chi truàc hn. 

m) Lien quan dn vic sü diing khoãn vay theo phixcng an kinh doanh giâi ngãn theo quy djnh 

trong Hçp Dng, Diu kin giao djch chung nay, khi Ben Ngân hang có yêu can va dà 

thông báo tnrOc cho Khách hang, tth trung hgp Ben vay có van bàn tü chi (ghi rO l do) 

Khách hang phãi cho phép dai  din cUa Ben Ngàn hang: 

Kim tra bt kS'  dja dim và co sâ kinh doanh nào cUa Khách hang; 

Kim tra bt kST Co sâ vt chit, nhà may và thit bj cUa Khách hang; 

Co quyn tip cn s sách và tt cã các h so cUa Khách hang; và 

Co quyn tip cn các nhân viên, di 1, nhà than và các nhà than phii cUa Khách hang 
có hoc cO th có kin thUc v các vn d lien quan ma Ben Ngan hang tim kim thông 
tin. 

n) Khách hang phãi thit k, xây dmg, 4n hành, bão tn và giám sat tht cà CC co s san xuât 

kinh doanh, nba may, trang thiM bj và co sâ vt cht cUa Khách hang dam bão: 

Tuân thU quy djnh cUa Pháp lust v môi tmng và xã hôi cUa Vit Nam và chInh sách, 
hiiOng dn v môi tmng và xâ hi cUa Ben Ngân hang; và 

Tuân thU các quy tac và quy djnh (bao gm b& k' nghia vi theo hip thc quc t nào, 
nu co) cUa ChInh phU Vit Nam và chInh quyn dja phucxng v bào v môi tmng, xâ 
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hi, lao dng, an toân lao ctng va an ninh cong dng. 

o) Trong truông hçp xãy ra sir c hoc tai nn lien quan dn môi tru&ng và xâ hi, gay ãnh 

huOng tiêu circ dn vic thirc hin Pháp 1ut v Môi tnxè'ng và Xã hi cüng nhu các yêu cu 

tuán thu v môi trithng và xã hOi  cüa Ben Ngan hang, Kliách hang cO nghTa vii phãi thông 

báo bng van ban cho Ben Ngân hang trong vông 05 ngày lam vic k tir khi xáy ra sir 

hoäc tai nan. 

p) Khách hang dng ring Ben Ngân hang cO quyn duçic thrc hin các bin pháp cn thit 

d tim kim, thu thp và xác minh các thông tin, dü lieu v Khách hang, tài san cüa Khách 

hang và các thông tin khác lien quan ti Khách hang d phic vii cho vic k' kt vã thrc 

hin Hçrp Dng. D phic vt cho vic k kt va thirc hin Hçip Dng (bao gm Ca cong tác 

thu hi nIquãn l khoân ng cüa Ben Ngán hang), bang vic k kt H Dng, Khách hang 

üy quyn cho Ben Ngân hang di din, thay mt Khách hang lien h, lam vic vói các ca 

quan, dan vj lien quan, k các giAy t?i, tài lieu cn thi& gui các Co quan, don vj lien quan 

(nu duc yeu cu) d thrc hin xác nhn, xác minh, thu thp thông tin v (i) tinh tr.ng cu 

trü, vic lam, nhân kh.0 cüa Khách hang và gia dInh Khách hang (vOi Khách hang cá 

nhan); thrC hin xác nhn tInh trng dang k trii s, dja dim kinh doanh, tInh trng cu trii, 

vic lam cüa ngu'ii di din cüa Khách hang (vri Khách hang t chrc); (ii) tInh trng hoat 

dng, san xut, kinh doanh; tinE trng thirc hin các nghTa vi vài Nhà nuOc (thu& bão 

him.....); (iii) tInh trng, thông tin v tài san thuc sO hihi cUa Khách hang VWho.0 T6 

chüc do KháCh hang lam chü; (iv) các thông tin, dt? lieu khác có lien quan tói vic k kt và 

thrc hin Hçp Dng. Khách hang dng rang Ben Ngân hang duge üy quyn lai  cho Ben 

thu ba thrC hin các cong vic du?C  üy quyên nêu trén. 

3. Cam kt va bão dam cña Khách hang: Bang vic k vao Hçp Dng, Khách hang cam kt và bão 

dam nhu sau: 

a) Dai  din cUa Khách hang k kt Hçp Dng dã dugc cap có thm quyn cUa Khách hang 

phê duyt mt cách dy du và Di din cüa Khách hang k kt Hçp Dng và CáC van bàn 

lien quan là Di din theo pháp lut cO dü th.m quyn k k& theo Diu l, quy djnh ni b 

cUa Khách hang và pháp lut có lien quan (áp diing trong trix0ng hçip Khách hang ia pháp 

nhan). 

b) CáC giao djCh theo Hçip Dng, Diu kin giao djch chung nay và các van b tin diving có 

lien quan duc k vOi Ben Ngãn hang dã dugc phê duyt dy dü, hqp 1 bâi cp có th.m 

quyn theo quy djnh nOi  b cüa Khách hang va quy djnh cüa pháp luat (ap diing trong 

tnxing hçp Khách hang ia pháp nhân). 

c) Khách hang chip nhn rang các thông báo, .n djnh lâi su.t, tinh toán gc, lAi, phi phat, chi 

phi,... theo quy djnh tai  Hcip Dng, Diu kin giao djch chung nay và các van ban có lien 

quan duçic k vâi Ben Ngân hang di vfii Khách hang là có giá trj rang buc nghia vii cüa 

Khách hang di vth Ben Ngân hang, tth truàng hçp Co sir sai sot rO trong tinh toán s hçc. 

d) Khi có sir kin gay ânh huOng bt 1i dn vic duy tn khoân cp tin diing Cüa Khách hang 

theo xác djnh cUa Ben Ngân hang, Ben Ngân hang sê thông báo cho Khách hang va Ben 

Ngan hang có quyn ãp ding met, mt s hoc dng th?i tAt cã các bin pháp sau: (i) Tm 
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dirng, dirng thirc hin1tuyên b buy bô cam kt cho vay, giãi ngân theo Hçxp Dng, Diu 

kiên giao dich chung nay, van bàn tin ding cO lien quan hoc (ii) Thay di tang lãi suit cho 

vay hoc (iii) Yêu cu Khách hang thanh toán chi phi gia tang b sung. Vic áp ding các 

bin pháp nay s do Ben Ngân hang thông báo bang van bàn cho Khách hang và van ban 

thông báo có giá trj rang buOc  nghTa vii di vâi Khách hang. 

e) Khách hang cam kt ring tài san bão dam cho khoân vay theo Hçp Dng (nu co) và tt cã 

cac khoãn tin thrçc sü di,mg d thrc hin nghia vi trã nv,  nghia viii tài chInh khác cüa 

Khách hang theo Hp Dng, Diu kin giao djch chung nay duqc hInh thành tr các ngun 

hçp pháp và không vi phm bt k' các quy djnh nào cüa pháp lut (bao gm cà các quy 

djnh cüa pháp luit v Phông, chng tha tin, chng tài trq khüng ba). 

f) Trong thai h?n  cUa Hçp Dng, Khách hang không: 

- Vi phm bt k quy djnh nào cüa pháp lutt v môi trueing và xà hi cüa Vit Nam hay 
bt kS'  chinh sách, huóng dn v môi tnl?mg xâ hi cüa Ben Ngân hang. 

Nhân dime bt k5' khiu nai, chi thj, yêu cu tr bt k' c quan nào hoc bat k' thông 
báo bang van bàn tir Ben thur ba nào lien quan dn vic không tuân thu quy djnh v môi 
truxàng và xA hi theo 1ut Vit Nam. 

g) Cam kt cUa Khách hang di vâi quy djnh v phông chng tham nhüng: 

Khách hang hoàn toan hiu rO vic Ben Ngân hang không yêu cu Khách hang, 
nguxi than (ap d%ing trur&ng hçp Khách hang là cá nhân), can b, nhân viên cüa 
Khách hang vàJhotc to chi'rc, cá nhan có lien quan dua tiên cho can b, nhân viên, 
cong tác viên cüa Ben Ngân hang vâIhoc can b, nhâ.n viên, cong tác viên cüa 
Doanh nghip có cung cap djch vii cho Ben Ngân hang dê h trç Ben Ngân hang 
triên khai hoat dng ban san phâm tin diung den Khách hang trong suôt qua trInh tu 
van, thiêt lip,  giao djch vâi Ben Ngân hang, h trci Ben Ngan hang trong hoat dng 
xü 1 no,...; Ben Ngân hang chi thu các khoãn tiên (gôc, lài, phi, pht và các nghia 
vi,i tài chInh khác cüa Khách hang) phü hçip vâi quy djnh cüa pháp lust và duçvc thOa 
thun vi Kliách hang; 

(ii) Khách hang cam kt (i) không hi l duâi bt k' hinh thIrc nào, bao gm nhimg 
không giâi hn vic: dua tiên, qua, hoc gçn s diza tiên, qua, các lçii Ich vt chat 
khác, kê cã viêc chiêu dâi, an uOng hay giüp do' dôi vâi can b, nhân viên, cong tác 
viên cüa Ben Ngân hang vãJhoc can b, nhãn vien, cong tác viên cüa Doanh nghip 
có cung cap djch vii cho Ben Ngãn hang dê h trV Ben Ngan hang triên khai hot 
dng bàn san phãm tin diing den Khách hang, h trçi Ben Ngãn hang trong hott dng 
xü l nq,... nham dt dLrçxc các giao dlch,  thOa thun có igi; và (ii) không thçrc hin 
các hành vi gian 1n, vi phm quy djnh, quy trinh cüa Ben Ngân hang, vi phm quy 
djnh cüa pháp 1ut; 

(iii) Nu bitt, phát hin hoc nh3n dugc the ggi , dOi hOi, yeu cu v vic dun, nhn hi 
1 duxâi bat kS'  hInh thuirc nào cüa can b, nhân viên, cong tác vien cüa Ben Ngân hang 
vãlhoäc can bô, nhan viên, cong tác viên cüa Doanh nghip có cung cap djch vii cho 
Ben Ngân hang dê h trg Ben Ngân hang triên khai hot dng bàn san phm tin diing 
den Khách hang, hO trg Ben Ngân hang trong hot dng xü l" ng,... nhàm dt dugc 
các giao djch, thOa thun có igi, Khách hang sê thông báo ngay cho Ben Ngan hang 
thông qua mt trong các kenh tiêp nhn thông tin sau dày: 
sukientuanthu@vpbank.com.vn; hotc so din thoi 024.73059129 hoc tng dài 
1900545415 hoäc kenh lien h khác duxgc Ben Ngãn hang trien khai tirng tho'i ks'; 

(iv) Trong tri.ro'ng hcip vi pham các cam kt tai  Dim nay, Kliách hang hoàn toàn chju 

(i) 
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trách nhirn truâcpháp lust v các hành vi vi phm cüa mInh, dng thai tü bô cac 
quyên khiêu ni dôi vi Ben Ngân hang. 

h) Khách hang có nghia vi dam bào vic k s cüa Khách hang trên Hçrp Dng va các tài lieu 
lien quan là phii hçp vói ph?m vi si.'r diing ch k9 s di.rçxc ghi nhn trên chi'rng thu s và 
phü hçTp vâi quy djnh ni b cüa Khách hang. 

i) Khách hang có nghTa vi dam bão chit k s6 cUa Khách hang k trên Hçp Dng và các tài 
1iu lien quan tuân thu dung các diu kin bão dam an toàn và nguyen tc sit dçing di vth 
chit k s và các diu kin v giá trj pháp l cüa chit k s cUa Lust giao djch din tit và 
các quy djnh pháp lust huàng dan, lien quan v chit k s. 

4. Khách hang có các quyn và nghia vii khác theo thOa thun ti H?p  Dng, Diu kin giao djch 

chung nay, Hçip dng bão dam tin vay, các van ban khác k kt vth Ben Ngân hang va theo 

quy djnh cUa pháp 1ut. 

IJiu 12. Trao Dôi Thông Tin 

1. Các thông báo, van bàn giao djch giita Ben Ngân hang và Khách hang s duçc gin theo dja chi 

cita mi Ben nêu ti phn du cUa Hçp Dng. Tru&ng hçp Ben nào có sir thay di dja chi thi 

phãi thông báo cho Ben kia b.ng van bàn; nu không thông báo thI Ben kia Co quyn gin van 

bàn theo dja chi cit và mc nhiên coi nhir Ben con lai dà nhn duçc van bàn và ni dung các van 

bàn nay có giá trj rang buc Các Ben. 

2. Van bàn thông báo, trao di thông tin lien quan dn Hçnp Dng, Di&u kin giao djch chung nay 

dirge mt Ben 1p và gin tói Ben kia sê dirge coi là dà dirge nhn bâi Ben kia vào thñ dim: 

a) Van bàn giy dirge gin trirc  tip tOi Khách hang (trrnmg hçp Khách hang là cá nhan)Ingithi 

cO lien quan cita Khách hang hoc Ben Ngân hang ti dja chi nêu ti ph.n du cita Hçp 

Dng, hoc, 

b) Ngày lam vic 1in sau ngày van bàn giy dirge gin b.ng thu bão dam tcri dja chi dirge nêu 

ti phn du cita Hgp Dng. 

3. Ngoài phircnng thuire trao di thông tin nhux quy djnh ti Khoãn 1 và Khoán 2 Diu nay, Ben 

Ngãn hang có th thông báo cho Khách hang các vn d lien quan tth khoàn vay theo Hçip 

Dng, Diu kin giao djch chung nay cflng nhu các san phm, djch vçi cita Ben Ngân hang bao 

gm Ca CáC sira di, b sung, các diu chinh v chInh sách cita Ben Ngãn hang di vii cac 

khoàn vay theo Hgp Dng, các sira di, b sung các diu khoãn ti Diu kin giao dch chung 

nay, sij thay di dja chi cita Ben Ngãn hang bang mOt  trong các phirang thirc lien h do Ben 

Ngân hang trin khai tirng thni k' bao gm nhirng không giOi hn mt trong các phucing thirc 

sau: G9i din thoi, gin tin nhin SMS, girl email tOi s din thoi, email dirge Khách hang dang 

k vci Ben Ngân hang tai  ph.n du Hçnp Dng; niêm yt ti trii sn dja dim kinh doanh hoc 

thông báo trên website chInh thirc cüa Ben Ngân hang (website: www.vpbankcom.vn)  hoc tren 

website ma Khách hang däng k vay trrc tuyn (website: 

https://smeconnect.vpbank.com.vnithauchidoanhnghiep). Di vOi các ni dung Ben Ngân hang 

thông báo cho Khách hang bang van bàn theo quy djnh ciia Hgp Dng, Diu kin giao djeh 

chung nay, các van bàn lien quan hoc quy djnh cita pháp 1ut, Các Ben dng rang, van bàn có 

th dugc Ben Ngân hang i.p và girl b.ng bàn gi.y hoc bang các thông dip dit 1iu qua tin 

nhn SMS, email,... cho Khách hang theo quy djnh ti Diu nay. 
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4. Khách hang thrçic coi là da nh.n duçic thông báo cüa Ben Ngân hang khi Ben Ngãn hang dã 

thông báo bang mt/mt s cac phi.rcing thüc nêu trên tâi dja ch.i cUa Khách hang ho.c, so din 

thoi, email dugc Khãch hang dang k vài Ben Ngân hang hoc, d niêm yt ti trii s dja dim 

kinh doanh hoc dã thông báo trên website cüa Ben Ngan hang. Ben Ngãn hang không có nghTa 

vii phãi xac minh vic Khách hang dà nhn dixçc các thông báo nay. Trtthng hçp Khách hang có 

sir thay di dja chi, s din thoi, email lien h hoc c.n trao di thông tin vOi Ben Ngãn hang 

thI phài thông báo cho Ben Ngãn hang bng van ban; nu không thông báo thI Ben Ngan hang 

có quyn thông báo theo dja chi, s din thoi và email cii và mc nhiên coi nhu Khách hang dã 

nhn duc thông báo khi Ben Ngân hang thông báo tOi dja chi, s din thoi và email nay và ni 

dung các thông báo nay có giá trj rang buc Khách hang. 

5. Khách hang duçic coi là chip thun toãn b nhüng ni dung si'ra di theo thông báo ciia Ben 

Ngân hang nu Khách hang tip t%ic sr dtng hn mirc thu chi vãIho.c duy tn Hn mrc thu chi 

ti Ben Ngân hang sau thai dim Ben Ngan hang thông báo. 

Diu 13. Ngôn Ngfr 

Diu kin giao djch chung nay duçc 1p bng Ting Viêt. 

JJiêu 14. Hiêu Lirc 

1. Nu có ni dung nào ti Diu kin giao djch chung nay khác vOi Hçp Dng thI áp difling theo ni 

dung ti HçTp Dng. 

2. Khách hang xác nhn là dã d9c, hiu rO và cam kt thrc hin dung các diu khoán và diu kin 

cUa Diu kin giao djch chung nay, các quy djnh khác cUa VPBank lien quan dn cp h.n mirc 

thu chi không tài san bão dam di vOi Khách hang SME và các quy djnh pháp 1ut hin hành 

cUa Vit Nam cO lien quan. 

3. Các diu khoân, diu kin cüa Diu kin giao djch chung nay dugc áp diing cho tht cã các khoãn 

vay thu chi không TSBD ciia Khách hang thuc phân khuc SME (bao gm cã khách hang 

Micro SME) däng k vay trrc tuyn trên website: 

https://smeconnect.vpbank.com.vnithauchidoanhnghiep  k tir ngày Dik kin giao djch chung 

nay duc ap dmg (duc hiu bao gm cã các Khách hang Micro SME d chip thun Diu kin 

giao djch chung v cho vay theo hn müc thu chi tài khoán online không TSBD dành cho 

khách hang thuôc phân khüc Micro SME và k Hçip dng cho vay h?n  müc thu chi tài khoãn 

online không TSBD vi VPBank truâc do). 

NGAN HANG TMCP VIT NAM TH!NH VIJ1NG 

TONG GIAM DOC 
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