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BAN DIEU KI1N GIAO DICH  CHUNG yE MO vA SIJ' DVNG  TAI KHOAN 

THANH TOAN KHACH HANG TO CH1rJC 

(Ap ding ké lIt ngàv Q!/O /2020) 

Ngo?i trr tru6ng hçp có thöa thun khác di hoac cO thôa thun v vic áp dyng các diu khoàn, diu 

kin riêng v rn và sü dung tài khoàn thanh toàn, Bàn Diu kin giao dch chung nay áp dyng cho tht cà 

các Khách hang t chiirc da k' vào (i) Giy D nghj kiêrn HQ'p dng mo và sü dyng Tài khoàn thanh toán 

(Ap dyng cho Khách hang t chic), (ii) Giy d nghj mO them tài khoàn; hoc (iii) bt kS'  van bàn nào 

khác duc giao kt giQa Khách hang và VPBank v vic mO và sir dçing tài khoàn thanh toán (sau day 

Cáe tài lieu nêu ti myc (i), (ii) và (iii) duc gpi chung là "Giy d nghj kiêm Hp dng"). Diu kin 

giao dich chung nay duoc coi là Phy lye không tách rO cüa Giy D ngh kiêm Hgp dng dâ k gifta 

Khách hang và VPBank. 

BAng vic k' và xác nhn trên Giy d ngh kiêm Hçrp dng, VPBank và Khách hang cam kêt 

than thu các diêu khoãn và diêu kin san day: 

Diu 1. Giãi ThIch Tu Ngfr 

1. Tài khoãn thanh toán ("TKTT"): Là tAt ca các tài khoãn tin gfti khong k5' hn bAng Vit Nam 
dOng hoc ngoi t cüa Khách hang ("KH") rnOti VPBank theo Giây dê nghi kiêm Hçp dng dê sü 
dung các djch vy ngân hang do VPBank cung cap. 

2. Dii din hQp pháp: Là Dti din theo pháp lu.t hoic Di din theo Uy quyn eQa ChQ tài khoàn thay 
mal. ChÜ tài khoàn tht.rc hiên các giao dlch  lien quan den TKTT trong phm vi di din. Hp ten và 
các thông tin khác cQa Di din hçp pháp du'çic ghi nhn trong các Giây dê nghj kiêm Hcip dng, 
Giãy dê ngh sOa dôi thông tin TKTT, Giây dê nghj mO them tài khoàn (nu co) do KH Ip và dã 
duoc xác nhân bi VPBank. 

3. Dich vu tài khoãn: Là dich vu KH duac sir dyng trên TKTT nhu quy dnh chi tiêt ti Diêu 3 côa 
Bàn Diêu khoãn và Diêu kiën nay. 

4. Si du' ti thiu: Là s tin téi thiu trên TKTT ma KI-1 phài duy tn theo quy djnh cüa VPBank trong 
trng thO'i k5'. 

5. S du' khä dung: Là s tin KH có th sü dyng dC thyc hin giao dch trên TKTT. So du' khà dyng 
dupe xác dinh bang So tiên hin có trCn TKTT (±) cong vói Han rnrc thâu chi tài khoàn (nêu co) (-) 
trft SO tiên bj phong tOa (-) trQ So tiên bj t.m khóa (-) trQ các khoàn phI và nghia vy tài chInh kháe 
KH phài trà theo quyêt dinh cüa VPBank ho.c cOa co quan nhà nuóc có thârn quyên. 

6. Diem giao dich: Là các Chi nhánh, PhOng Giao dlch,  Trung tam Djch vy Khách hang và các Don vj 
kinh doanh khác có chüc nang giao djch tài khoàn theo quy djnh cOa VPBank tQng thOi kS'. 

7. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): Là do lut ye Tuân thO thuê do ChInh phO Hoa 
K thông qua vào ngày 18/3/20 10. Ngày 01/4/2016, ThOa thun lien ChInh phii giQa Vit Nam và 
I-ba K' ye viêc tuân thQ FATCA (Thöa thun IGA) dã duoc k kêt và chInh thftc có hiu lye ke tQ 

07/7/2016. 

8. Ban Diu kiin giao djch chung: Là bàn Diu kin giao dch chung v mO và sü diing TKTT Khách 
hang tO chftc nay. Dieu kiên giao dch chung bao gOrn các diêu khoãn on dlnh  do VPBank cOng bô 
dë áp dung chung cho Khách hang to chüc mO và sir dyngTKTT tti VPBank. Nêu Khách hang k 
Giãy dC nghj kiêm Hçp dong, Khách hang duçic coi nhu chap nhn DiCu kiên giao dich chung nay. 
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Các thuât ngü vit hoa khác khong duçc giOi thIch trong Diu kin giao djch chung nay sê du'gc hiêLl Va 
gidi thIch theo cac ni dung tuo'ng (mg trong Giáy dê nghj kiérn Hpp dông ma Khách hang tham gia trên 
co so' dam bâo phà hçp vol các quy djnh có lien quan cüa pháp lut. 

Diu 2. MO' Tài Khoãn Thanh Toán 

Theo quy dnh cüa Bàn Diu kin giao djch chung nay, VPBank và KH cung dông và thoa thun 
v vic KH mo và so' dyng TKTT tui VPBank. Thông tin ye tài khoãn duoc mO và chi tiêt càc nôi 
clung do KH dãng k2 d mO và sir dyng TKTT du'Qc ghi nhn trong các Giáy dé nghj kiérn Hp 
dng do KR 1p và dâ du'gc xác nhn bOi VPBank, Giây dé nghj sira dôi thông tin TKTT và d du'oc 
xac nhn bO'i VPBank. Các Giây de nghj sra dôi thông tin TKTT, Giày dé nghi kiém H9'p dông là 
mt phn khong tách rO'i COa Bàn Diêu kin giao djch chung nay. 

2. KH CO the mO them các TKTT khác ti VPBank thông qua các Gi.y d nghj mO them tài khoàn và 
các ho so', tài lieu khác theo quy dlnh  cOa VPBank trong trng thO k5'. KH dong rang, tth tru'O'ng 
hçip có thOa thun khác gitI'a KH và VPBank t?.i  Giây dê nghj mi them tài khoàn Va hoc các tài 1iu 
khác (nu Ca) vic quàn l và sO' dyng các TKTT khác do së thirc hin theo dOng càc diêu khoàn quy 
djnh t?i  Bàn Diêu kin giao dlch  chung nay. 

3. S hiu tài khoàn. ngay bt du hoit dtng cOa TKTT sé du9'c ghi nhn ti các Giy d ngh kiérn 
Hop dng, Giy d nghj mO them tài khoàn (nêu co). 

Diêu 3. S& Dung Tài Khoãn Thanh Toán 

Phm vi sir dyng TKTT: 

a) KR duçic yêu c.0 VPBank thu'c hiën cung O'ng các Dich vu tài khoàn trong pharn vi S du' khà 
dyng cOa (các) TKTT. Càc Dch vy tài khoàn du'c VPBank cung irng bao gOrn: cung img 
phuo'ng tin thanh toán. thyc hin dlch  vu thanh toàn séc, lênh clii, Oy nhiérn clii, nhO thu. Oy 
nhiêm thu, the ngân hang, thu tIn dçing, chuyên tiên, thu h, chi hO  và CàC djch vy giá trj gia tang 
khàc do VPBank cung trng tiling thô'ik$/. 

b) Tru'O'ng hop dáp ilrng các diêu kin ye vay thàu chi qua tal khoàn và ducc VPBank phé duyt cho 
vay, KH có the sO dyng Tài khoàn dê nhn và sO dung von vay thâu chi duçc VPBank cap. 
Trong mi tru'O'ng hcp, khi KH dä sO' dyng vOn vay du'çic VPBank cap qua Tài khoàn, KR cam 
kêt sO' dyng hn milrc thâu chi, thçrc hin nghia vy trâ ng và các nghia vy khàc theo dOng thOa 
thun vO'i VPBank và quy djnh cilia pháp lu.t. 

c) Tru'ng hgp dáp O'ng các diêu kin ye phát hành The ghi n9' KH du'çic phát hành The ghi n gan 
vó'i Tài khoàn. Tru'O'ng h9'p KI-I du'9'c phát hành The ghi n gãn vó'i Tai khoàn, vic mO và SiF 
dyng The cilia KH du'c thirc hin phili hp vó'i thóa thun giU'a VPBank và Khách hang ti Bàn 
Diu kin giao djch chung nay, thOa thu,n mO và sO' dyng the. 

d) KH du'gc thy'c hin các giao dich tài khoàn bang phu'o'ng tin din tO' (qua internet, din thoi di 
dOng...) sau khi dàp O'ng du'c các diu kin ciia VPBank và sau khi dã dang k va k kCt thOa 
thu.n giao djch ye ngân hang din tO' vO'i VPBank. Tru'O'ng hçp nay, các giao dich tài khoán phai 
du'gc thu'c hiên phili h9'p vó'i Bàn Diu kin giao djch chung nay và các thOa thun dä du'cc k' kêt 
giQ'a VPBank va KH. 

e) KH du'oc sO' dyng các Djch vu tài khoãn khác theo thOa thutn giO'a VPBankvà KH. 
2. TOy thuOc vào tiling loi hInh Djch vu tài khoàn, VPBank và KH Co the k két càc HQ'p dOng, van 

bàn thOa thun khàc theo quy djnh cilia VPBank dé ghi nhn chi tiét ye nOi  dung, diéu kin va càc 
vn dê khàc lien quan tó'i vic cung cap vã sO' dyng càc djch vy nay. 

3, KH cam k& tuàn thU tt cà các yêu cii, hu'O'ng dn cilia VPBank khi silr dyng TKTT, Tt cà càc 
chO'ng till' giao dich lien quan tO'i TKTT phài du'gc 1p hpp l và theo mu/theo yéu cu cilia VPBank, 
KhOng phy thuOc  vào bat kS'  quy djnh nào khàc cilia Bàn Diéu kin giao dlch  chung nay, KH dng 
rang, VPBank có quyên tO' chOi giao djch, tO' chi cung cp bt k' D!ch  vy tài khoàn nào cho KR 
nêu KH khOng thy'c hin theo dOng yéu càu, hu'O'ng dn cilia VPBank và/hoãc chO'ng till' giao dich 
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không duçc Ip imt cách hçp l theo quy djnh/yêu cAu côa VPBank. 

4. Tt cã cac ch6ng tr giao dich lien quan tii TKTT phài duc 1p hçp l và theo "Nguyen tc sü diing 
dâii và ch ks" ti Giây dê nghj kiêm H9p dông trà truông h9p trong Bàn Diu kin giao dch 
chung nay có quy dnh khác và hoc trong trng San phâm/Djch vy côa VPBank ma KH dang k' 
tharn gia có quy djnh khác. 

5. KH có th thuc hiên các giao djch lien quan tOi TKTT và sü' dyng các Dch vy tài kiioãn côa 
VPBank tai tat câ các Diem giao djch cüa VPBank. 

6. Truôiig hop TKTT cüa KH là tài khoãn ngoi t, tài khoán chuyên dông (không phài là TKTT thông 
thuông) thI vic sü dyng TKTT phãi bâo darn tuân thu quy dnh ctia VPBank và ciia pháp lust ye 
quan l ngoi hôi và các quy dnh có lien quan khác ctia pháp lutt. 

Biêu 4. Duy TrI, Quán Ly TKTT Va Uy Quyn Sfr Dyng TKTT 

KH phãi duytrI s du' ti thiu trên TKTT theo d6ng quy dlnh  cüa VPBank trong tô'ng thai ks'. 
Tru'ông hop so du' con li trên TKTT nhO ho'n hoc bang So du tôi thiêu, KH Se: 

a) Khong du'çic hu'ô'ng lãi theo läi sut tin gui không kS'  hn trên s du cOn li nay; 

b) Không du'çc thçrc hin các yêu cu rit tin mat, chuyn khoãn, các lnh thanh toán hotc các 
giao djch tài khoãn khác tO/thông qua TKTT nay; 

c) Tiêp tyc thanh toán cac loai phi và chi phi phát sinh trong qua trInh VPBank quân l TKTT cho 
den khi so du trên TKTT cOa KH ye bang 0 (không); 

d) Khong du'çc sO' ding các djch vy giá tr gia tang khác cho TKTT nay theo quy djnh cOa 
VPBank trong ttrng thO'i kS'. 

2. Quàn l TKTT: 

a) KH cO trách nhirn ty' t chii'c hch toán, theo dOi, dM chiu vol so phy tài khoàn, sao ke giao 
dich tài khoàn hoc các chO'ng tr tài khoàn khác, quàn,  1' các giao dch trên TKTT và thông báo 
ngay vol VPBank thông qua các de nghj tra soát, khiêu nai khi phát hin thây CO sai sot, nhârn 
ln trên TKTT hoac có dâu hiêu TKTT bj 19'i dyng gay ánh hu'O'ng dOn quyOn và Igi Ich hop 
pháp cOa KH theo dOng quy djnh tui Diêu 11, Bàn Diêu kin giao djch chung nay. 

b) KH có trách nhim lu'u giG' các ch6'ng tO' giao dch vO'i VPBank nhrn myc dIch di chiu khi 
can thiet. VPBank chi giâi quyet dôi vOl các khiOu ni, tra soát ma KH xuât trInh du'çic các 
chOng tr giao djch vO'i VPBank cOn nguyen vçn; không bj rách nat; không bj tây xóa, sO'a chG'a 
nOi dung tren ch6'ng tO' và trong thO'i hn khieu ni hçp l theo quy djnh ti DiOu 11, Bàn Diêu 
kin giao dch chung nay; 

c) KH phài chlu trách nhiêrn v nhU'ng thit hii do KH có sai sot trong giao djch TKTT ho.c 
TKTT cUa KH bi li dung, lOa dào do li cOa KH. 

d) Tal thO'i dim mo TKTT, Khách hang có trách nhiêrn chi djnh ngu'O'i giao nhn Hpp dong, van 
bàn, chO'ng tO' TKTT ("Ngu'O'i giao nhn") d thy'c hin vic giao nhn ho so', chng tO' lien quan 
dn TKTT cOa Khách hang (bao gôm nhu'ng không gió'i hn các ho SO' tài lieu, chüng tO' giao 
dich, so sOc, lnh chi, Uy nhim chi, nhO' thu, Oy nhirn thu, chuyOn tiOn ) và cO thO thay 
dOi/bô sung NguO'i giao nh,n hçp dông, van bàn, chrng tO' TKTT nay tl'ong qua ti'Inh sO' dyng 
TKTT. VPBank du'çc rnin trO' trãch nhirn trong mi tru'O'ng hgp nOu KH chm tr trong vic 
dang k/c.p nht scra dôi/bO sung thông tin vO Ngu'O'i giao nhn vOl VPBank. 

Ngu'O'i giao nhn khi dn thy'c hin ti VPBank cn xut trInh giy to' chO'ng minh nhân than 
(ChOng minh nhân dân/H chieu/The can cuO'c Cong dan cOn thO'i hn dä dang k' vOl VPBank) 
và van bàn chtrng minh dâ du'o'c Khách hang chi djnh. Khách hang cam kêt các nOl  dung, chG' 
k, con du trOn các ho so', chO'ng tO' doNgu'O'i giao nh.n cho VPBank là chInh xác, chânthrc, 
hop lê và dOng chG' k, con dau cOa cap cO thâm quyOn (Ngu'O'i di din h'p pháp, Ke toán 
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truOng/ngui phy trách k toán, nguO'i du'çc uy quyn bOi K oán truOng/phçi trách kê ton) va 
rnin tri' trách nhim cüa VPBank trong mi truó'ng hçp VPBank dà thirc hin các giao dch 
lien quan dn TKTT trên co so' các ho so', ChO'ng tr do Ngu'ô'i giao nhn cung cap. 
Tru'ng hçp giao nhân hè so' theo phu'o'ng thO'C kháC sê thçrc hin theo quy djnh cüa VPBank 
trong tiling thô'i ks'. 

3. Chili tài khoân du'QC ilty quyén cho ngu'O'i khác sili' dyng TKTT Cilia mInh. ViC ily quyên trong sO' 
dyng TKTT phài bang van bàn và dU'C thirC hiên theo quy djnh và thu tyC do VPBank quy dnh 
tOng thai kS'  trên CO SO' phili hç'p quy djnh cua pháp lu.t ye Oy quyên. 

Diêu 5. Lãi, Phi Va Các Chi PhI Lien Quan Tó'i Vic MO' Va Sü' D1ng TKTT 

Lãi suAt: SA du' trên TKTT cilia KH (vói diu kiên sA dir nay phOi Ion hon S du tAl thiu theo qay 
djnh cua VPBank) dUçYC huOng lâi suât tiên girl không kS' han. Mirc lâi suãt tiên gin không k han  do 
VPBank An dinh, Cong bô và niêm yet Cong khai trên website chInh thilrc cilia VPBank và càc Diem 
giao djch cua VPBank trong tiling thOi kS'.  Milrc läi suât nay co the du'çrc diêu chinh trén ca SO' YCU tO 
thi tru'ng và theo nguyen taC không vup't rnO lãi suàt tôi da tiên girl không k h.n theo quy dnh 
Cilia Ngân hang Nhà flu'ó'C trong tiling thO'i k5i. Tai  thO'i diem diêu Chinh mO'c lài suât VPBank së gill 
thông báo cho KháCh hang theo phu'o'ng thO'C dU'C quy dnh tai  Bàn Diu kin giao djch chung nay. 
Lãi suât áp dung trong CaC tru'ông hqp so du' tiên gui trên TKTT cua KH bi tarn khóa. phong tOa 
hoãc k qu5 cho caC myc dIch nhât dinh duYC thiriC hin theo quy djnh cilia VPBank hoC theo thOa 
thuin giQa VPBank và KH (neu co). 

2. Phuang pháp tInh lãi tin gin khong k5 hin: 

a) YAu to tInh lãi: 

(i) ThO'i han  tInh lãi: DtIgC xác dinh tin ngày VPBank nhn khoán tin gild dn ht ngày lin 
k trU'ó'C ngày VPBank thanh toán hêt khoàn tiên gui (tInh ngày dâu, bO ngày cuOl cilia 
thai han tInh läi). ThO'i diem xac dinh so dir dê tInh läi là CuôI rnOi ngày ti'ong thO'i han 
tInh l.i. 

(ii) SO du' thu'C tê: Là sO dir cuOi ngày tInh lài cua sO du' tiên gO'i ma VPBank phài trO cho 
Khách hang duçic sO' dyng dê tInh lãi theo thOa thun tai  Bàn Diêu kin giao dich cluing 
nay. 

(iii) SO ngày duy tn sO dir thirc te: Là sO ngày ma sO du' thy'c té cuOi rnôi ngày khOng thay dOi. 
(iv) Läi suAt tInh lãi là mirc Iãi suàt quy dnh tai  khoàn Diêu nay, du'c tInh theo t5' l %/närn 

(lãi suAt narn); rnt närn là ba tram sáu mu'ai lam ngày. 

b) Cong thilrc tInh lãi: Di vó'i mi khoàn tin gO'i, tin lãi du'c  tInh theo cong thirc sau: 

sA tin lãi —
(So du' thi,rc tA x sA ngày duy trI sA dir thy'c t x Lâi suAt tinh lài 

  

    

   

n 

   

  

c) DOi vini môi khoàn tiên girl, tru'O'ng hçp thini hn tInh tilt khi VPBank nhn tIAn gui dAn khi 
Khách hang rOt tiAn gild là du'O'i rnt ngày, Càc Ben thOa thu,n rang, thO han  tInh lãi và so ngày 
duy trl sA du' thy'c tA dA tmnh lãi diryc xac djnh là 01 (mt) ngày, s6 dir thirc tê dOng dA tInh lãi là 
sA du' cuAi ngày trong thO'i han  tInh lAi, DA lam rO, Các Ben thông nhât rang tru'ng hp Khách 
hang girl tiAn và rOt luOn trong cOng ngày lam vic thI khOng phát sinh tiên lãi trà cho Khách 
hang. 

3. Quy dAl lài suAt: Các Ben th6ng nhAt rang mire Iài su&t tInh lal nêu tai Khoãn I DiAu nay hang vd 
cac mirc lãi suât nãrn tirong irng theo phirong pháp tInh lãi sO' dyng: ThOl han  tinh lài dLrçYc xOc dinh 
tin ngày tiep theo ngày nhn khoàn tiên girl den hêt ngày thanh toán hAt khoân tiên girl (bo ngày dAu. 
tInh ngày cuOi cilia thô'i hn tInh lài) và sO du' dê tInh lãi là sA du' dAu ngày tInh lãi. DA lam nO, vic 
quy dOi !ãi suât theo quy dnh tal  Khoàn nay chi nhãm myc dich minh bach  Iäi suAt ma khOng áp 
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dyng d tInh lãi theo phuong pháp tinh läi quy dlnh tai Khoàn 2 Diu nay. 

4. Các !oi phi lien quan dn TKTT bao gm nhung khong gió'i han:  phi quán l', phi giao djch và các 
khoân phi lien quan khác thirc hin theo biêu phi do VPBank Cong bô và niêm yet cong khai trong 
timg thO k' hoc theo các thôa thun cci the giü'a VPBank vàKH (nêu co). Trong truông hçp Biu 
phi dich vu Tài khoân CO su thay dôi, VPBank sê niëm yet cong khai trên website chInh thrc 
vàlhoäc tai cac diem giao dich cüa VPBank. Biêu phi djch vy mO'i duc áp dyng ke tü ngày VPBank 
thông báo, KH có trách nhim thanh toán day dU theo Biêu phi mó'i cho VPBank. 

5. PhI, Chi phi lien quan tói các Djch vu tài khoãn riêng rê cüa VPBank (nu co) du9'c thyc hin theo 
quy dinh ye Dch vu tài khoán cüa VPBank tmg thôi kS' 

Diu 6. Chü Dng TrIch NQ' và Min Tru Nghia Vii 

Chà dng trich nç TKTT: Khong phçi thuôc vào bt k5' quy djnh nào cüa Bàn Diu kiin giao dch 
chung nay, KH va VPBank dông S' thOa thun rang, VPBank có quyên chU dng trIch tien (ghi Nçi) 
ti TKTT cia KH trong các truOng hçp sau: 

a) D thu các khoãn tin ma KH có nghia vy thanh toán cho VPBank bao gm nhu'ng khOng gii 
han: các khoàn n den han,  na qua han, n lài, läi qua han,  các khoàn phi djch vy, các khoàn tiên 
phat do chi trá vupi qua so du tài khoán tiên gui hoic do vi pham quy djnh chi trà và các nghia 
vu tài chinh khác cUa KH vói VPBank; 

b) D thyc hin các nghia vu tai chInh cüa KH theo quy dinh, quyt djnh cüa co quan Nha nuOc CO 
thâm quyên; 

C) Dê diêu chinh các giao djch/khoãn myc b hach  toán sai, hach toán nhm, hach  toán khong ding 
bàn chat theo nhn dlnh  cia VPBank hoc không phi hop vOi myc dICh sr dyng TKTT theo quy 
dinh pháp lut; 

d) D Chi trà cho các khoàn thanh toán thuOng xuyên. djnh k5' cho ben thir ba theo thOa thun bang 
van bàn giQa KH vOl VPBank; 

e) Khi VPBank phát hin dã ghi Co (tang s du tài khoãn) nhm vào tài khoãn cüa KH hoac theo 
yêu cau hüy 1nh chuyên Co cua tO chOc cung Ong djch vu thanh toán chuyen tiên do tO chuc 
cung ung djch vy chuyên tiên phát hin thây cO sai sot, nhârn ln so vOi lnh thanh toán cOa 
nguOi chuyen tiên; 

f) Khi cac giao djch thanh toán b! CáC co quan, t chác trong nuóc có thm quyên, các c quan, to 
chrc quOc tê và/hoãc bat k5' quOc gia nào tich  thu hoc niem phong hoc tam  dung thyc hin 
giao djch do có lien quan den các Ca nhân, to chOc, quOc gia hoac yang lành thO bj cam 
vân/tlung phat, tôi pham, khung bO, tai tro khung bO, rua tien, hoãc thuOc dOi tuong bi ap dung 
lnh tOa an, quy& djnh cCia càc co quan có thârn quyen tai  nuOc ngoài hoc vi bat k5' IS'  do nào 
khác và VPBank nhn duGc yeu câu trIch n TKTT cOa Khách hang t11 các cci quan, to chOc nêu 
trên. 

g) Các truOng hop khác theo quy djnh cOa pháp lut hoc theo thOa thun giüa VPBank vOi KH 
khOng trái vói quy djnh cOa phàp lut hin hành. 

2. Mien tn'i nghia vy: Các Ben dng S' rang, VPBank duçic min trü trách nhim dM vOl Kl-1 và/hoc 

truóc pháp Iut trong các truOng h9p sau dày: 

a) Cãc giao dich TKTT bi chOm tr& tht lac,  sai sot hoäc khOng th thyc hin dupt do các sycô ye 
cOng nghë, dung truyên, do vic cung óng dch vy cOa ben thu ba hoc do các sçi kin bat khã 
kháng khac narn ngoài khã näng kim soat cüa VPBank hoc khOng phãi do 101 cUa VPBank; 

b) TKTT cüa KH bj loi dyng do KH d 1 thông tin tài khoãn hoic do các li khác cOa KH; 

c) KH, nhng nguOi CO thâm quyn giao djch TKTT cOa KH sO dyng TKTT khOng dOng mdc  dich 

hoc có hành vi gian lan, già mao  trong vic sO dyng TKTT; 
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d) Di vói các giao djch thijc hin bang phuong tin din tr, thit hai  cóth xáy ra do KFl vô tinh 

hoäc cô ' dê lo chü' k' diên tü, ten giao dich, mt khâu giao djch dn den bj ké gian 1çi diing; 

e) KH bj tn hai  v uy tin, hInh ành, tài san trong truOng hcp VPBank ngàiig hoc chm d(it vic 
sti' dyng TKTT cOa KH; 

f) Các truO'ng hçip khác theo quy djnh cia pháp lut Va thOa thun giCra VPBank và KH. 

Diêu 7. Tam KhOa, Phong TOa và Bong TKTT 

Tarn khóa TKTT: 

a) Các truOng hcip tam  khOa TKTT: VPBank và KH thOa thun rang. VPBank có quyn (nhung 

không có nghia vu) tarn  khóa TKT'F (tarn diimg giao djch) rnt phân hoc toàn b sO tiên trCn 
TKTT cüa KH trong các truOng hcrp sau day: 

Khi có yêu càu bang van bàn cüa ChO tài khoãn, van bàn dê nghj cOa ChO tài khoãn phãi 
du9c 1p theo rnau hoic dáp Ong các yêu câu ye ni dung và hInh thrc theo quy dlnh  cOa 
VPBank; 

(ii). Khi VPBank nghi ngO có su nharn ln, sai sot trong vic thrc hin các giao djch lien quan 
den TKTT; 

(iii). Khi có tranh chap lien quan dn TKTT; 

(iv). Klii KH vi pharn mOt  trong các quy djnh lien quan dn chInh sách duy trI, quàn l TKTT 
theo quy dnh cia VPBank; 

(v). Khi KH dn han  thy'c hin bt k' nghia vy thanh toán nào dM vó.i VPBank nhung KH chua 
thuc hiên; 

(vi). Khi KH phát sinh nç qua han tai VPBank; 

(vii). Khi VPBank phát hiën có du hiu gian ln, vi pharn pháp lut lien quan den TKTT: 

(viii). Trong các truOng h9p ma VPBank thy là can thit d bào dam an toàn cho TKTT cia KU 
và/hoãc bào dam cho viêc thyc hin nghia vy cüa KH dOi vói VPBank; 

(ix). Khi KH vi pham mOt  trong các diu khoàn theo thOa thun tai  Bàn Diu kin giao djch 
chung nay hoc bat k' Van bàn, thOa thun nào k kêt gira VPBank và KH; 

(x). Khi VPBank nh.n ducc van bàn dê ngh tarn  khóa TKTT tr phIa ni bO KH (bao gôm 
nhung khong giói han: Dai hi dong cô dong/Co dOng/Hi dong Quàn trj/Thành viên HOi 
dng Quàn tr/HOi dông Thành viên/Thành viên Hi dong Thành viên/Tong Giám dôc/ChU 
tjch Cong ty/Thành viCn gop vOn  

(xi). Khi VPBank nhOn  dupc van hân/tài liu/thOng bao/yeu c.0 tr phIa các co quan. cá nhàn 
néu tai  myc x, khoân nay ma dya trên các van bân/tài lieu/thOng báo/yêu càu do VPBank 
dánh giá cO tranh châp/bât dOng/mâu thuan xãy ra trong ni bO KH lien quan den viêc si1 

dyng TKTT; 

(xii). Các truOng hçip khác theo Bàn Diu kin giao dlch  chung nay hoc theo các van bàn thOa 
thun khác (neu co) giOa VPBank và KU và theo quy djnh cOa pháp 1ut. 

b) VPBank có quyn tr chi yêu cau tam  khOa ciia KH khi KH chua hoàn thành nghia vy thanh 
toán theo quyêt djnh cuecng che cOa co quan nhà nuóc có thârn quyên hotc chua thanh toán xong 
các khoán n phài trá cho VPBank hoc chua thyc hiên day dü các nghia vy lien quaii den 
TKTT hoc các truOng hcip khác theo quy djnh cia VPBarik vá cüa pháp luât; 

c) Vic ngirng tarn  khóa  mOt  phan hoc toàn bO s tin trên TKTT và vic xtr I các lnh thanh 
toán di, den trong thai gian tm khOa thyc hin theo yêu câu cUa ChU tài khoàn di voi truOng 
hgp tam  khóa quy djnh tai  tiet (1), diem a, khoân 1, Diu nay. Di vói cãc truOng hp tam  khóa 
kliác, vic ngi1ng tarn  khóa sC duc VPBank thrc hin theo quy& djnh cüa co quan có tham  
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quyn hotc sy kiên dn dn tim khóa Tài khoàn dä bj ch.rn dOt theo dánh giá cOa VPBank; 

d) Stin bi tam khOa duçic bão toàn vâ kim soát chat ch theo ni dung tam  khóa Va huô'ng Iãi 
suât tiên gOl khong k' han  theo quy djnh cUa VPBank. Truông hçp tài khoàn b tam  khóa mt 
phân thI so lien không bj tarn  khóa vn du,çc sO dung bInh thung; 

e) H so, thO tiic lien quan dn tarn khOa, chm dOt tarn  khOa TKTT chung duçc thyc hin theo 
quy djnh cOa VPBank trong t1rng thôi kS'. 

Phong tOa TKTT: 

a) Các truOng hop phong tOa TKTT: VPBank và KH dng rang VPBank có quyn thirc hin 
phong tOa mt phn hoc toàn b so tin trên TKTT cOa KH trong các truOng hp sau: 

(I). VPBank nháii duac yCu cu phong tOa tài khoán bang van bàn cOa co quan cO thrn quyn 
theo quy djnh cOa pháp !ut; 

(ii). VPBank phát hin thy Co nhtrn Ian, sai sot khi ghi Co nham vào TKTT cOa KH hoc theo 
yêu cau hoàn trà lal  tiên cua to chtrc cung 11ng djch vy thanh toán chuyên tiên do có nhâm 
Ian, sai sot so vói lnh thanh toán cua nguOi chuyên tiên; 

(iii). Co thông báo btng van bàn cOa rnt trong các ChO tài khoãn v vic phàt sinh tranh chip 
ye TKTT chung giOa cac chO TKTT chung. 

b) Sau klii thyc hin phong tOa tài khoãn, VPBank sê thông báo cho KH bi& v I do và pharn vi 
phong tóa TKTT theo các hInh thirc bao gôrn nhung không giói han  nhu: thông báo bang van 
bàn, ernail tói dla  chi KH dã dang k vol VPBank tai  Giây de nghj kiêm Hp dOng nay hoc qua 
CaC hlnh thrc khác theo quy djnh cOa VPBank. Tuy nhiên, vic KH CO nhn dUC hay không 
nhn du,9c thông báo tO VPBank së không ành huOng tói viçc VPBank phong tôa TKTT cua 
KH. 

c) TruOng hçp phong tOa tài khoãn theo quy djnh tai  tit (ii), dim a khoàn 2 Diau nay thI s tin bj 
phong tOa trên TKTT không vuQt qua so tiên bj nhãrn Ian, sal sot. 

d) S tin bj phong tOa trên TKTT cOa KH duçc VPBank bào toàn và kirn soát chat chë theo ni 
dung phong tOa. Truông hcp tài khoàn bj phong tOa mt phãn thI phân không bj phong tOa vn 
duçc sO dyng bInh thung. 

e) VPBank së chârn dOt phong tOa TKTT cOa KH trong các truOng hçip sau: 

(i). Kt thOc thai han  phong tôa TKTT; 

(ii). Co van bàn yêu cu cOa co quan cO thAm quyn v vic chrn dot phong tOa TKTT; 

(iii). VPBank dà xO I xong sai sOt, nh.rn ln ye chuyn tiên; 

(iv). Co thông báo bang van bàn cOa tt cO CáC chO TKTT  chung v vic tranh ch.p TKTT 
chung giOa CàC chO TKTT chung dã duçc giài quyet. 

f) Ha so, thO tuc lien quan dn phong tOa TKTT (nu cO), chrn dOt phong tOa TKTT chung (nêu 
co) duçc thirc hin theo quy dnh cOa VPBank trong ti1ng thOi kS'. 

3. DOngTKTT: 

a) TKTT cUa KH cO th bj dOng trong nhOng truOng hyp sau: 

(I). ChO tài khoàn cO van bàn yêu cu dóng TKTT và ChO tài khoàn dà thyc hin d.y dO CàC 
nghia vy lien quaii den TKTT, dà hoàn thành thO tyc dóng tài khoàn theo quy djnh cOa 
VPBank. Van bàn dé nghj dOng tài khoàn cOa ChO tài khoàn phài duc 1p theo màu hoc 
dáp Ong CáC yeu câu ye ni dung và hInh thOc theo quy djnh cUa VPBank; 

(ii). KH chârn dOt hoat dng theo quy dnh cOa pháp lu.t; 
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(iii). KH vi pharn mt trong các diu kiên du'çic thOa thun ti Bàn Diêu kin giao dch chung 
nay, quy djnh ye mo và sO diing TKTT cOa VPBank hoc quy djnh cO lien quan cOa pháp 

luât; 

(iv). TKTT cOa KH không phát sinh giao djch hoc khong duy tn dO s du tôi thiêu trong rnt 

thai gian nht djnh theo quy dlnh  cOa VPBank 

(v). Các trueing hp khác theo quy dnh cOa VPBank tlrng thO kS'. 

b) XO l s du cOn Ii sau khi dóng TKTT: S du (s tin) cOn li sau khi dóng TKTT sê ducic sir 
dung dê thanh toán cho các nghia vçt tài chinh den hn cOa KH tai  VPBank, so tiên cOn Ii chu'a 

sO dung hêt së duc VPBank: (I) chi trà theo yêu câu cOa ChO tài khoãn dôi vOi trung hpp neu 
tai tiêt (i) diem a) Khoàn 3 Diêu nay; (ii) chi trá hoc xt'i l' theo quy djnh ccia VPBank trong 
tirng thOi kS' trén co sO phO hop quy djnh pháp lut dôi vói các tru1ng hcip dóng tài khoàn cOn 
lii. 

c) Trung hçip KH dà duçc thông bOo ma khong dn nhn, toàn b so du cOn li sau khi dóng 
TKTT (neu co) së duoc VPBank quOn l và không duc hu&ng lOi hoc xr l theo quy dlnh  cOa 
phOp lut trng thai kS'. 

d) H so, thO tiic lien quan tói vic dOng TKTT du?c thuc hin theo quv dnh cOa VPBank tOng 
thOi ks'. 

Diêu 8. Quyn, Nghia Viii Va Cam Kt Cüa Khách Hang 

KhOch hang có các quyên sau: 

a) Sr dung TKTT tnong phrn vi nCu ti Diu 3 Bàn Diu kin giao dch chung nOy; 

b) Su dung so du kha dung tien TK1 1 cua minh de thuc hien cac lenh thanh toan hop phap hop Ic 
duçc VPBank to rnoi dieu kin dê sO ding TKTT cOa rninh theo cOch hiu quO và an toOn; 

c) KH duçc yêu cu VPBank sO diing Tài khoOn d thyc hin chi trO cOc khoán thanh toOn djnh k5, 
thuOng xuyen. Vic chi trâ thuOng xuyên, dlnh kS' thyc hin theo thOa thu.n cy the giOa KH va 
VPBank, phO hçip các san phm, dch vy lien quan ma VPBank cung cap và quy djnh cOa pháp 
luât; 

d) Lya chpn sO dyng các phuong tin thanh toOn, djch vi,i và tin Ich thanh toán do VPBank cung 
Ong; 

e) Uy quyn sO dyng TKTT theo quy djnh cOa Bàn Diu kin giao djch chung nay vO quy dlnh  cOa 
VPBank; 

t Yêu cu VPBank thuc hiên cOc Iënh thanh toOn hgp pháp, hp l và dupc cung cp thông tin v 
cOc giao dlch  thanh toán, sO du trén TKTT theo quy djnh cOa VPBank; 

g) Duc yêu cu VPBank ttm khOa, dong TKTT khi cn thit theo thOa thun va quy djnh tai Bàn 
Dieu kin giao djch chung nay; 

h) Duçc huOng lOi trén s du tin gOi trong TKTT theo thOa thun vOi VPBank trong Bàn Diu 
kin giao djch chung nay; 

i) Drcc dam bOo an toàn s dii tiCn tOi khoOn vO bOo mt thông tin lien quan dn tài khoOn. giao 
djch tài khoOn cOa KH theo quy dnh pháp lut hin hanh và quy djnh cOa Bàn Diêu kiên giao 
djch chung nay; 

j) COc quyn khác theo quy djnh cUa Bàn Diu kin giao djch chung nay va thOa thun bang van 
bàn giüa KH vói VPBank khOng trOi vói quy djnh cOa pháp hut hin hành. 

2. KhOch hang có các nghia 'vy sau: 

a) Dam bOo có dO S du khO dyng trên TKTT dê thyc hiên các lnh thanh toOn dã lap TnuOng hop 
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co thOa thun thiu chi vo'i VPBank thI phài th'c hin cac nghia vy lien quan khi chi trá vuçYt qua 
so du' Co trên TKTT; 

b) Chiu trách nhiêm v cac giao dich TKTT cia du'c VPBank thyc hin trên co si CáC lnh thanh 
toán du'oc VPBank xác dinh là hçip l; 

c) Chap hàrih các quy djnh v m va sir diing TKTT theo quy djnh ci1a pháp lut hin hành và quy 
djnh cCa VPBank; 

d) Thông báo cho Dim giao djch càa VPBank khi phát hin thy cO sai sot, nhAm ln trêri tài 
khoãn ciia mnh hoãc nghi ngô' TKTT bj lç'i dyng; 

e) Hoàn trá hoc phi hcp vO'i VPBank hoàn trã các khoãn tin do sal sOt, nhm 1n dà ghi Co vào 
TKTT; 

1) Cung cp dy dO, rO rang. chinh xác các thông tin lien quari v mO và sO' dyng TKTT. Thông báo 
kip thô'i và gui các giây to' lien quan cho VPBank trong vOng 30 ngày kê ttr khi có sij thay dÔi ye 
thông tin trong ho so' m TKTT. Tru'O'ng hçp không thông báo, nêu có phát sinh rOi ro, tn tht 
thI Khách hang phài hoàn toàn chju mi trách nhim ye nhrng sai sot hay hành vi li dçing, km 
dão khi sO' dung dich vu do lôi ccia mInh hoäc do không cung cap dOng, dày dO, chInh xác, kjp 
thO'i sçi' thay dôi thông tin; cam kêt chju mi rOi ro bao gôm Ca thit hi ye tài chInh, chi phi phát 
sinh do thông tin cung cap sai hoc không thông nhât; 

g) Duy tn s du' ti thiu trên TKTT theo quy djnh cOa VPBank và quy djnh tti Bàn Diu kin giao 
dlch chung nay; 

Ii) Chiu trách nhiërn v nhCI'ng thit hai  do sal sot hoãc bj li dyng. fti'a däo klii sO' dyng djch vy 
TKTT do lôi cOa mInh; 

I) Không thrp'c cho ngu'O'i khácsCr dyng Tài khoàn, chuyn nhu'çng Tài khoãn cho ngu'i khac, cm 
cô/thê chap Tài khoãn cho bat kS'  to chO'c, cá nhãn nào; 

j) Không du'c st'r dyng TKTT d thçi'c hin các giao dlch  nhrn myc dIch trn thu& trn tránh 
nghia vy trá na, rCra tiên, tài trci khOng bô, ki'a dáo, gian ln hoc các hành vi vi phm pháp lu,t 
khác; 

k) Thanh toán dy dO các khoân phi, n9', tin pht, và các nghia vy tài chInh khác vó'i VPBank; 

1) Tuân thO các hu'ng dn cOa VPBank v vic l.p  các lnh thanh toán và sr dyng các phu'o'ng tin 
thanh toán, thçrc hiên các giao dlch  thanh toàn qua tài khoãn, sO' dyng, luãn chuyên, lu'u trir 
chOng tr giao djch, dam bào các bin pháp an toàn trong thanh toán; 

rn) Tu' quàn l con du, các chO'ng tir cO giá trl giao dich tâi khoân (sec, Oy nhim chi, giy np/1inh 
tiën mat...) và chiu tràch nhim trong tru'O'ng hçp con dâu, chO'ng tO' cO giá trj giao djch tài 
khoàn bi mat hoc bi lo'i dung, tài Iiu, ho so' mO và sO' dyng tài khoàn bj già mo hoc cO phat 
sinh tranh chap vOl ben thO' ba; 

n) Không dugc cung c,p thông tin sal sçi' that v TKTT và các giao djch TKTT cho ben thO' ba; 

o) Chu các nOi no tnong tnu'ng h9'p cac giao djch thanh toàn bjcác ca quan, t chO'c trong nu'O'c có 
th.rn quyn, cac co' quan, t chO'c quôc te và/hoc bat kS'  quôc gia nào tjch thu hotc niêm phong 
hoãc tam dii'ng thu'c hiên giao djch do có lien quan den càc cá nhân, to chO'c, quOc gia hotc vOng 
lãnh thô bi cam vn/trO'ng phat, tôi pharn, khOng bO, tài tro' khOng bô, rO'a tiên, thuc dôi tu'Q'ng 
bi ap dyng lênh tOa an, quyt djnh cOa cac co quan có thârn quyCn ti nu'O'c ngoài hoc vi bat k5' 
tç do nào khác; 

p) Co ti'ách nhiêm theo dOi s du' tài khoãn và giao dich, càc BOo nç, Báo cO; djnh k5' hoc dt xuât 
iihOn sao kê, thông tin, giao dich tài khoàn t?i  VPBank. M9i thc rnc, khiêu ni, tra soât lien 
quan dn tài khoân, giao djch tài khoàn phái du'c thy'c hin trong thO'i hn quy djnh ti Bàn 
Diei kin giao djch chung nay; 
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q) Co trách nhim cung cp/hoàn thin dy dü các chirng to thanh toán theo yêu cu cOa VPBank 

(nu có); 

r) Di voi các giao dch thrc hin bang phuong tin din tir, KH nh.n thOc day dO cOc rOi to có the 
gap phài khi sO dyng dch vy, cam kt các hoat dng din ra do chOng tir din tir cOa minh 1p 
khóp diling quy dinh và chju trách nhim ye nhü'ng thit hii có the xây ra do vô tInh hoc cô dC 
l chQ k' din tr, ten giao djch, mt khâu giao dch dan den bj ké gian lçi dyng; 

s) KH chu trách nhim bão mt di vôi các thông tin v KH và tai khoàn tai  VPBank. Khách hang 

cam k& tu chiu trách nhiêm trong trung hcip các thông tin ye KH và thông tin giao dch. so  du' 
tai khoan cua Khach hang cung cap qua dien thoai/email bi lô hoàc mat khau giao dich hi ioi 

dyng qua din thoai/email vi bat O l' do vô tInh hoc cô ' ma không phài do lôi cOa VPBank 

t) KH có nghia vy kê khai d.y dO các tài lieu, thông tin theo yêu c.0 cOa VPBank, bao gm nhu'ng 
không giói han  6 các thông tin, tài lieu phyc vy cong tác phông, chông rCra tiên theo quy djnh 
cOa pháp 1ut và quy djnh cii'ia VPBank; 

u) KH có nghia vy cung cap day dO các thông tin, tài lieu theo yêu câu cOa VPBank trong tOng thoi 
k' nhàm muc dIch tuân thO FATCA; 

v) Các nghia vu khác theo quy dinh cOa pháp lut và thOa thu.n vói VPBank. 

3. Cam kt cOa Khách hang: Tai  Bàn Diu kiên giao djch chung nay, KH cam kt nhu sau: 

a) Dai  din cOa KR k kt Giy d nghj kiêrn Hcp dng và các van bàn lien quan dn mO và sti 
dyng TKTT là nguOi Dai  din hcp pháp và có dO thârn quyên k theo quy djnh ni b cUa KR 
và quy dinh cOa pháp luât: 

b) Các giao djch theo Bàn Diu kin giao djch chung nay và các van bàn lien quan dn m vã sir 
dung TKTT duçvc k' vói VPBank da duc phé duyêt day dO, hp l bOi Cap có thârn quyêri theo 
quy djnh ni b cOa KH và quy djnh cOa pháp luât; 

c) Ni dung, con du và chQ k (bao gm chQ k tryc tip hoc chO k phô to) duc ghi nhn trên 
các ho so, chOng ttr cOa KH và do NguOi giao nhn ho so, chOng tO cung cap cho VPBank là 
chInh xác, chân thyc, hp l và phO hpp vói quy djnh ni b cOa KH và quy dinh cOa pháp luât. 
VPBank không có nghia vy xác thyc tInh chInh xác, chân thyc, hcp l cCia các ni dung, con dâu 
và chU k' nay vàdu?c mien trO mi trách nhim khi thrc hin các giao djch lien quan den 
TKTT theo các ho so tài 1iu, chOng tO do NguO giao nh.n hO so, chOng tO cung cap cho 
VPB an k. 

d) KH dông mO, sO dyng TKTT. thirc hiên duy tn và tuân thO các quy djnh v quail li', sO dçing 
TKTT cOa VPBank trong tOng thOikS'. 

e) KH dông ' rang, VPBank có quyên sira dOi. bô sung ni dung cOa Bàn Diêu kin giao dich 
chung nay lien quan den vic mO. quán l và sir dyng TKTT theo yêu câu kinh doanh cOa 
VPBank trong tOng thO kS",  va/hoac nhãm tuân thO các quy dnh cOa pháp lut trong tOng thôi 
k' hoc tuân thO quy dlnh  cOa FATCA, KYC trên co sO bào dam vic sOa dôi, bô sung phO hop 
vó các quy dlnh  có lien quan cOa pháp 1ut. VPBank së gOi thông báo cho KR v viêc sCm dôi, 
bô sung Bàn Diêu kin giao djch chung nay theo phuong thiLrc quy djnh tai  Bàn Diêu kin giao 
djcli chung nay. KI-I duqc coi là chap thun toàn b nhCing ni dung sCm dôi theo thông báo cOa 
VPBank nêu KH tiêp tyc sO dyng Djch Vy sau thOi diem VPBank thông báo. 

f) KH dã d9c và duçyc tu vn dy dO v các diu khoãn diu kin t?i  Bàn Diu kin giao djch 
chung, bao gôm các diêu khoàn ye quyên, nghia vu và trách nhim cCia các ben. KH dong ' rang 
các diéu khoãn cOa Bàn Diëu kin giao djch chung d bão dam duçic sy bInh dng giCta KR Va 

VPBank trong vic mO và sO dyng TKTT. 

g) Chju hoàn toàn trách nhim trong vic quãn l và sO dyng (các) TKTT cOa KH theo dOng quy 
dlnh cCia pháp lut và cUa VPBank 
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Diu 9. Quyn Va Nghia Vy Cüa VPBank 
1. VPBank có các quyên sau: 

a) Ducic ch dng trIch tin (ghi Na) tir TKTT cüa KH trong nhOng truông hp quy djnh tai  Khoán 
I, Diêu 6 ciia Ban Diêu kin giao djch chung nay. 

b) Ducic tir chi thyc hiên cac lënh thanh toán cia KH trong nhEing truOng hçip sau: 

(i). KH khong thyc hin dOng hoc dÀy dO các yêu cÀu vÀ thO tyc thanh toán, lnh thanh toán 
không hqp pháp, không hçp 1, khong khó'p dOng vâi các yêu to d däng k trong ho sci m 
TKTT hoc khong phO hçp vOi các thOa thun giOa KH vó'i VPBank; 

(ii). TKTT khOng có dO s du khã dyng hoc vu91 han  mOc thu chi d thirc hin các lnh thanh 
toán; 

(iii). Klii lnh thanh toán có lien quan dn các cá nhân, t chOc nrn trong danh sách den, danh 
sách cãnh báo, danh sách phOng, chong rOa tiên, chong tâi trr khOng bô do các cci quan có 
thârn quyên ban hành và/hoc khuyên nghj áp dyng vâ/hoc cO yêu cÀu bang van ban cOa 
c quan nhà nuó.c có thãm quyên hoc có bang chirng v vic Inh thanh toán nhÀm tira 
tiên, tài trçY khOng bô theo quy dnh cOa pháp lut ye phông chong tha tiên vàIhoc khi lnh 
thanh toán co lien quan den các yêu tO cam vn/tthng phat theo quydjnh cOa các to chirc 
quôc tê, quôc gia khác và thông l quôc té ye PhOng chong rra tiên, cam van, trOng phat; 

(iv). TKTT dang bj tam  khóa, bj phong tOa toàn b hotc TKTT dang bj dóng ho.c bj tam  khóa 
hoäc phong tôa mt phân ma phân khOng bj tarn  khOa, phong tOa không có dO sO du (tth 
truOng hçrp duac thâu chi) hotc vu9t han  mtrc thâu clii dê thyc hin các lnh thanh toán. 

(v). TKTT dang có tranh chAp. 

(vi). Các truông hap khác ma VPBank cAn phai ttr chAi thyc hin dA dam bão an toan cho Tài 
khoãn/KH hotc dê dam báo tuân thO pháp lut theo quy dlnh  cOa VPBank vã quy djnh cOa 
pháp lut hin hành. 

c) Duc tO chAi yeu cAu tam  khóa, dóng TKTT cOa Khách hang khi KH chua hoàn thành nghia vy 
thanh toán theo quyêt djnh cuOng chê cOa co quaii nhà nuóc có thâm quyên hoc chua thanh 
toán xong các khoán n phài trá cho VPBank; 

d) Duac quy dinh va áp dung các bin pháp darn bão an toàn, bão mt trong qua trinh KH mO và sO 
dung TKTT phO hp vói däc thO hoat  dng cOa VPBank và phO hp vói các quy djnh cOa pháp 
luât; 

e) Du'çc áp dyng và thu the Ioai phi, pht do KH vi pham các quy djnh cCia pháp 1ut và cOa 
VPBank ye sO dung tài khoãn và quy djnh thanh toán. Các toai phi, pht và mOe phi pht du9c 
quy djnh trong biêu phi cOa VPBank áp dyng trong tOng thi ks'; 

f) Du9c sUa di chinh sách lien quan dn vic mO, quän l và sO dyng TKTT theo yeu cAu kinh 
doanh cOa VPBanktrong tOng thO k5', va/hoac nhAm tuân thO các quy djnh cOapháp lutt trong 
tOng thOi kS'  (bao gôrn pháp lut ye PhOng, chong rOa tiên, chông tài trçi khOng bO) hoc tuân thO 

quy djnh cOa FATCA; 

Duçc cung cAp các thông tin tai khoãn và giao djch tài khoOn cUa Khách hang cho ben thir ba 
theo quy djnh cOa Pháp 1ut, quyêt djnh cOa co quaii nba nuOc có thâm quyên, thOa thun vói 
Khách hang hotc theo quy djnh cOa FATCA; 

Ii) Duçc bO trO eáe nghia vy cUa KH tai  VPBank vã xO l các truOng hp khác theo thOa thun giOa 
VPBank vâ KH hoc theo quy dnh cOa phOp lut; 

i) Duçc quy dnh v sA du ti thiu Duçc quyn sOa di, bA sung ni dung cOa Bàn Diu kin giao 
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djch chung nay lien quan dn vic mO, quãn l và sir diing TKTT theo yêu cAu kinh doanh cOa 
VPBank trong timg thOi kS',  và/hoac nhm tuân th6 các quy dlnh  cOa pháp lu.t trong ting thO 
kS' ho.c tuân thO quy djnh côa FATCA, KYC trên co SG bào dam vic sOa dôi. bô sung phi hgp 
vi cac quy djnh có lien quan cOa pháp lu.t. VPBank se g11i thông báo cho KR ye viêc sii'a dôi, 
b sung Bàn Diêu kin giao djch chung nay theo phu'ong thOc quy djnh t?i  Bàn Diêu kin giao 

dch chung nay. 

Duc min trà' trách nhiêm trong càC truOng hyp quy djnh ti Khoàn 2, Diêu 6 cüa Bàn DiCu 
kiên giao djch chung nay; 

k) Du9'C cung cp cho càc ben Co thAm quyn thông tin v djch vçi TKTT, giao djch phçic vçi cho 

vic tra soát, khiêu nai  các giao dch TKTT theo dáng quy djnh cüa pháp lu.t; 

I) Duoc si.r dung CáC thông tin v KR VaCaC khoàn tin ding ctia KH bao grn Ca CàC thông tin tir 
các van bàn, CáC tài lieu do KR cling cap; các hpp dông, van bàn k' kêt giQa KH và VPBank dê 
cung cap cho CáC don vj cO chrc nãng cung cap djch vii thông tin tin dvng  vàIhoc dánh giá tin 
nhim boat  dng h9p phàp tti Vit Narn, ho.c cung cap cho CàC c quan có thâm quyên yOu câu 
cung cap thông tin theo quy dnh cOapháp lut ho.c CUflg Cap cho các dôi tàc liOn quan có hyp 
tác voi VPBank dO phát triên, cung cap hoc liOn quan dOn ViC cung cap cac san phâm. dch vi 
cüa VPBank; 

m) Dugc cung cap thông tin cho Ben thr ba d phuc vçi cong tác quàn l' và cung img thanh toán 
qua tài khoán cOa VPBank dôi voi KR; 

n) Duçc giOi thiêu CàC san phrn, djch vii, chuang trInh khuyn mâi cOa VPBank, cành báo các rüi 
ro khi thyc hiên dich vy Va CáC thông báo khác phyc vy cho vic sr dyng TKTT theo các càch 
thirc ma VPBank cho là phO h9p (bao gOm nhung không giói han ViC gO tin nhãn. email, thông 
báo trOn vebsite,...) vói so lung và thOi gian không han  chO: 

o) Duçc thy'c hin các quyn khác theo quy dinh cOa VPBank phO hçp vói quy djnh ci.1a pháp luOt 
hoc theo thOa thun giQa KH vOi VPBank khOng trái vâi quy djnh cOa pháp lut hin hành. 

2. VPBank CO cac nghia vy sau: 

a) Thrc hiên lnh thanh toàn cOa KH sau khi da kim tra, kim soát tInh hçp pháp, hpp l cOa lnh 
thanh toán; 

b) LuugiU mu chü k cOa KH, Ktoán truOng/nguOi phy trách k loan và nhcrng nguOi dugc Uy 
quyOn theo däng k cua KH dê kiOm Ira, dôi chiêu trong qua trInh KH sr ding TKTT; 

c) Huong dn KH thçrc hin dOng quy dlnh  cOa phàp lut và cüa VPBank khi 1p h so mO tài 
khoàn, lap chOng tiir giao dich, lip lnh thanh toán, rOt hoc np liOn mt vào tài khoân yà cac 
quy djnh khác có liOn quan trong vic sO dyng TKTT; 

d) Ghi Co vào TKTT cOa KH kjp thai các lnh thanhtoán chuyn tiên dn, np tin mt vào tài 
khoàn; hoàn trà kp thOi các khoàn tiên do sai sOt, nhâm Ian dã ghi Nç dOi vOl TKTT cOa KH; 

e) Thông tin dy dO, kip  thOi v s du và các giao djch phát sinh trên TKTT theo thOa thun vOl 
KH và chiu tràch nhim ye tInh chinh xac dôi vOl nhOng thông tin do VPBank cling cap; 

f') C.p nhit kjp thOi các thông tin khi cO thông báo thay dôi ni dung trong h so mO TKTT cüa 
KH; 

g) Bào quãn, lull tr1t h so mO tài khoán va các chOng tir giao djch qua tài khoán theo dOng quy 
djnh cOa pháp lut và quy dinh cOa VPBank; 

h) Dam bão hi mt các thông tin liOn quan dn TKTT và giao djch trên TKTT theo quy dinh cOa 
pháp lut; 

i) Các nghia vy khác theo quy djnh cUa pháp lu.t. 
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Diu 10. Cung Cap Thông Tin, Hlnh Thñ'c Thông Bão Va Các Diêu Khoãn Sfra Diii Bô Sung 

KH dugc quyên yêu câu VPBank cung cap thông tin v s du tài khoán, các giao djch phát sinh trên 
TKTT và các thông tin can thiêt khác lien quan tói vics' dçing tài khoán trong qua trInh sir dçing 
TKTT. KH co the gi1i de nghi cung cap thông tin tric tiêp ti các Diem giao djch cüa VPBank hoc 
thông qua tong dài din thoui so DT (+844) 39 288 880/1900 545 415/so din thoii khác theo thông 
báo ciia VPBank hoc thông qua phuong thirc khác do VPBank triên khai trng thôi kS'.  KH có nghia 
vu tuân thi quy dinh, yêu câu va thanh toán các khoán phi... cüa VPBank khi dê nghj VPBank cung 
cap thông tin. Khi nhn duçc yeu câu hçcp lê ci1a KH, VPBank s thuc hin cung cap thông tin cho 
KH trên cc s phü hp vol quy djnh cüa pháp 1ut. Vic cung cap thông tin sê du.çc VPBank thrc 
hiën bang phuong thijc do VPBank va KH thOa thun ti thO diem KH yêu câu phii hçp vói quy 
djnh cüa pháp lut. 

2. Truyng hop KH và VPBank dã k kêt cac thOa thuân, Van bàn (Van bàn dch vy ngân hang qua 
internet, din thoai, email....) trong do có thôa thun v dch vu thông báo s du tài khoàn, các giao 
djch phát sinh trên TKTT ... vic thông báo së duçc VPBank thyc hin theo thôa thun, van bàn d 
k' voi KR. 

3. Truông h9p VPBank phong tOa TKTT, vic thông báo phong tOa TKTT së duc VPBank thirc hin 
phà hop vOl quy dlnh  ye thông báo ti Bàn Diêu kin giao dlch  chung nay. 

4. KH dng nhân các thông báo/thông tin v san phm, djch vy, chuong trInh khuyn mi tii VPBank 
Va các di the cüa VPBank theo các phuong thirc nhu quy djnh ti Diu nay. 

5. VPBank se thông báo cho KH các vn d lien quan toi vic mO sü dyng TKTT cing nhu các san 
phâm, djch vy cüa VPBank bao gôrn cã cac sCm dôi bô sung các diêu khoàn diêu kin theo Bàn Diêu 
kin giaodjch chung nay và các sCm dôi, bô sung, các diêu chinh ye chinh sách c6a VPBank dôi vOl 
TKTT, bang môt trong cac phuong th6c lien h do VPBank triên khai tCrng thi k' bao gOm nhung 
không giói hn mt trong các phuong thüc sau: gçi din thoai; gCii tin nhãn SMS hoc gCri email tOi 
so dien thoai, dia clii email cua KH hoãc cua Dat diên theo phap luat/Dai diên theo uy quyên cua 
KR da dang k' tai Giây d ngh kiêrn H9p dông; niêm yet ti try sO dja diem kinh doanh hoc thông 
háo trên website chInh thác c6a VPBank (website: www.vpbank.com.vn). Dôi vol các ni dung 
VPBank thông báo cho ChOng tôi bang van bàn, Chüng tôi hiêu rang van ban có the duc VPBank 
1p và gui bang bàn giây hoc bang càc thông dip dü lieu qua tin nhãn SMS hoc email ... cho KH 
theo quy djnh ti Diu nay. VPBank khOng có nghia vy phài xàc minh vic KHda nhn duc các 
thông báo duc VPBank giri cho KH. TruOng hp KH cO sy thay dôi dla  chi, sO diên thoi, email 
lien he thi phài thuc hiCn thO tyc thay di thông tin theo quy djnh cCia VPBank; neu khOng thay dOi 
thông tin thi VPBank có quyn thông báo theo dja chi, s diên thoai và email cü và rnc nhien coi 
nhu Khàch hang dà nhn due thông báo khi VPBank thông báo tOi dja chi, sO diên thoti và email 
nay và ni dung các thông bào nay có giá trj rang buc KH. 

6. TiCi truOng hp Bàn Diu kin giao djch chung nay có quy dnh khàc, KH duçc coi là chap thun 
toàn b nhQng ni dung scm dOi theo thông bào cOa VPBank nêu KH tiep tyc sü dyng TKTT sau 
thai dim VPBank có thông báo. 

Diti 11. Tra Soãt, Xfr l Khiu Ni Trong Qua Trinh Sü Dting TKTT 

Phuong thü'c tip nhn d nghj tra soát, khiu ni cüa KH: 

a) Khi có nhu cu tra soát, khiu nai di vOi các giao dich TKTT, KH cO the truc tip den các Diem 
giao dich cCia VPBank hoac lien h vO VPBank thông qua tOng dài din thoi so DT (+844) 39 
288 880/1900 545 4l5/s diên thoai khàc theo thông báo cCia VPBank hoc thông qua phuong 
thcrc khàc do VPBank triCn khai và thông bào cho KR timg thOi kS'  Truông hçp KR de nghj tra 
soàt, khiu nai qua thng dal din thoi cOa VPBank, KR cO tràch nhim bO sung giây d nghj tra 
soát, khiu nai (theo mu cCia VPBank) trong thOi han  do VPBank quy dlnh  trong tCrng thai k5'. 
KH cn tuãn thCi dy dCi càc quy djnh, yêu cu và th6 tyc theo quy djnh cCia VPBank khi thrc 
hin tra soát, khiu nai  phCi hçip vOi quy djnh cua phàp lut. TruOng hçp üy quyen cho nguäi 
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khác d ngh tra soát. khiu nai, KH thuc hin theo quy dlnh  cüa VPBank và quy dlnh  cQa pháp 
lut ye üy quyCn. 

b) ThO hn KH drçic quyn d nghj tra soát, khiu nai  là 60 ngày k tr ngày phát sinh giao dich d 
nghj tra soát, khiêu nai.  Sau thô'i hn nay ma KH khong thyc hin vic dé nghj tra soát, khiCu 
nal, KH tu chiu rnoi tiach nhiem, thiêt hat phat sinh va dông y chap nhân mot hau qua co thc xa 
ra và cam kêt không có bat k9 khiêu nai,  khiêu kin gI vói VPBank. 

2. Thu hn xii' 1' CIê ngh tra soát, khiêu ni ciia VPBank: Trong thô'i han  tôi da 30 ngáy lam vic 

k tir ngày tip nh.n d nghj tra soát, khiêu nai  Ian dâu cüa KH, VPBank se thuc hin xü 19 dê nghj 

tra soát, khiëu nai càa KH. 

3. Xii' 1 kt qua tra soát, khiu nai: 

Viêc xti,  19 kt qua isa soát, khiu nai  ciia KH së duçic VPBank thirc hin trong thOi han  theo quy 

djnh cüa pháp lut Va dam báo các nguyen tãc sau: 

a) Trung hçip có tn tht phát sinh và nguyen nhân duçc xác dnh không do 1i càa KH và/hoc 
không thuc cáctrue'ng hgp bat khá kháng theo quy djnh tai  Bàn Diêu kin giao djch chung nay, 
trong thai han  tôi da 05 ngày lam vic kê t ngày thông báo kêt qua tra soát. khiêu nai  cho KR. 
VPBank sè thisc hiên viêc bôi hoàn cho KH theo thOa thun bang van bàn gia VPBank và KH. 

b) TnxOng hpp có tn thxt phát sinh và nguyen nhán duc xác djnh do li cia KH: VPBank khOng 
có nghia vçi thyc hin viêc bôi hoàn ton that cho KH. 

c) TruOig hop hêt thô'i han xtr 19 dê nghi dê nghj tra soát, khiêu nai  theo thOa thun tai  Khoán 2 
Diu nay ma chua xác dinh duac nguyen nhân hay lôi cüa Ben nào thI trong vông 15 ngàv lam 
vic tiêp theo, VPBank và KH sC thOa thu.n bang van bàn ye phuong an xa 19 tra soát, khiCu 
nai. 

d) Tru'ng hçp vy vic có du hiu ti phm, VPBank se thirc hin thông báo cho co quan nhà nuóc 
có thrn quyn theo quy djnh ciia pháp lutt ye to tyng hlnh sy và báo cáo Ngân hang Nhànuóc 
(Vu thanh toán, cG quan thanh tra. giám sat ngân hang, Ngân hang nhà nuóc tinh, thành phô trên 
dja bàn); dOng thO, thông báo bang van bàn cho KH ye tInh trng xO 19 dê nghj tra soát. khiêu 
nai Viec xu ly kêt qua tia soat, khieu nat trong truGng hop nay s phu thuôc vao ket qua giat 
quyêt cüa Co quan nhà nuóc có thám quyên. Trong truOng hp co quan nhà nuóc CO thârn quyCn 
thông báo kêt qua giái quyêt không Co yêu to ti pharn, trong vOng 15 ngày lam vic kC til ngày 
có kêt 1un cOa co quan nhà nuóc có thâm quyên, VPBank và KH sê thOa thun ye phuong an xO 
19 kêt qua tra soát, khieu nai. 

e) Trung hp VPBank, KR và cácbên lien quan không thOa thun duc va/hoac không dng 9 
vói qua trinh dê nghj tra soát, khiêu nal  thi vic giái quyêt tranh chap dugc thirc hin theo dOng 
quy djnh pháp 1ut. 

Diêu 12. Sir Kiên Bt Khii Kháng Va ThOa Thun Cila Các Ben Lien Quan Khi Xãy Ra Sy Kiên 
Bat Khá Kháng 

Str kin bt khà khang là sy kin xày ma mt cách khách quan ma mi Ben hoac Các Ben tmong Bàn 
Diêu kin giao dch chung nay không th luOng truOc duc và không the khAc phyc duc d thyc 
hiên các nghia vy cüa mInh theo Ban Diu kin giao djch chung nay, mac  d da áp dyng mpi bin 
pháp can thiêt và khà nãng cho phép. 

2. Các ben nht trI thOa thun môt trong các truOng hçp sau duc coi là sy kin btt kha kháng: 

a) Chin tranh hoac do thiên tai hoac do thay di chInh sách pháp lut cüa Nhà nmróc; 

b) Quyt djnh, yêu cu cOa co quan nhà nuóc Co tlim quyn, t chOc the quc th. các t ch(rc quc 
tê co lien quan den cac hoat dong phong chong rua tien chong tat tio khung bo cam van/tiung 
pht, phOng chông gian ln..... 
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c) Sy cô duô'ng truyên, din, rnng, thiêt bj, vi r1it, các li k' thuât, sv gián doan trong vic cung 
cap dch vu to cac nhàcung cap, ben thcr ba cung cap djch vy cho VPBank.....xây ra bt ngô, 
nãm ngoài khà nAng kiêm soát cOa VPBank. 

d) Các si..r kin xãy ra mt cách khách quan không th !ung truc duçc và khong th khc ph%lc 
duoc mc dO VPBank dA áp dyng moi bin pháp can thiët và khã nAng cho phép; 

e) Các truO'ng h?p  khác theo quy djnh cOa pháp lut. 

3. Khi xáy ra sy kiin bt khá khãng, VPBank trong phm vi khã näng có th së thirc hin thông báo 
cho KH dUOC biêt, áp dung tôi da cac biên pháp dê h?n  chê, khäc phyc sy cO, bão darn vic cung cap 
Djch vu cho Khách hang mt cách lien tyc. Không phu thuc vào quy dlnh  ti Khoàn nay, vic mt 
trong các Bén/các Ben bi tác dng bài sy kin bat khá kháng dn dn không thirc hin duc nghia 
vucOa mInh theo Ban Diêu kiên giao dlch  chung nay se không bj coi là vi phm nghia vy theo Ban 
Diêu kiên giao dich chung nay vâ cOng không phãi là co sO dê Ben cOn li yeu cAu bi thu'ng, pht 
vi pham và các quyên khác theo quy djnh ti Bàn Diêu kin giao dlch  chung nay. 

Diu 13. Bão Dam An Toàn Va Bão Mt Trong Qua TrInh Sw Dyng TKTT 

D dam báo an toàn và bào mat trong sO dyng TKTT, KH Co trách nhirn: 

a) Bàn mt các thông tin v TKTT cOa KH. không chuyn giao thông tin cOa KR cho ben thO ba 
trir truYng hQp co quan nhà nuOc cO thâm quyên yêu cu valhoac dã duc quy djnh cy th ti 
Bàn Diêu kin giao djch chung nay. 

b) Tuân thO các hu'âng dan, quy trInh giao djch cCia VPBank khi thrc hin các giao djch TKTT. KH 
phãi k dOng chO k da däng k vOi VPBank khi thyc hin các giao djch TKTT có yeu câu chO 
k cOa KH. Dê dam bào an toàn cho tài san và giao dlch  cOa KH, bang Bàn Diêu kin giao djch 
chung nay, KH dông và dê nghi VPBank thyc hin các bin pháp xác minh can thiêt và/hoc 
tarn khóa, tO chôi giao dich klii VPBank nhn thây chO k' cOa KH trên càc chirng tO giao djch 
không dOng vOi rnâu chO k2 KH dã däng k t?i  VPBank. 

c) TruOng hçp KR thyc hin giao djch qua The kt ni vO.i TKTT hoc qua các phuong tin din 
tu, tuy tung giao dich, dich vu ma KH thuc hiên, KH co the duoc yeu câu su dung môt hoäc môt 
so các yêu tO bào mat nrong Ong vói phu'ong thOc xác thyc KH ma giao djch, djch vy do yêu câu 
bao grn nhung khong giOi hn thông tin ye so tài khoãn. ten chU tài khoàn, so din thoi, email 
ma Kl-1 dâ dang k vOi VPBank, ... KH có trách nhiëm bão rnt các yêu to bão mat nêu trCn, 
dông thOi phài thyc hin các bin pháp hçp l dê ngãn chn viêc sO dyrig trái phép các yêu to 
báo mat neu trên. KH chiu trách nhim ye các thiêt hii xày ra do các yêu to bào mat bi to, bj 
dánh cap, bj Içi dyng, 

d) KH có trách nhirn bào quân các thi& bj din tO duçic dOng d k& ni vOi h thng cCia VPBank 
và thyc hin các giao djch tài khoàn (may tInh, din tho?i.....), KR không nen rOi thiCt b ma 
KR dOng d giao dich vào bt k' ICc nào hoac d bt k' nguOi khác sO dyng thiêt bj do cho den 
khi KH dä däng xut khOi h thng, man hInh giao djch. 

e) Thông báo và phôi hp kjp thOi vol VPBank dê xC l' các van e lien quan tói vic bào darn an 
toàn vâ bão mat TKTT trong qua trInh sO dyng TKTT. Dé dam bão an toàn cho tài san và giao 
dich cUa KH, bang Ban Diu kin giao dlch  chung nay, KH dOng và dC nghj VPBank thc hin 
các bin pháp thIch hçip nhu tm khOa TKTT, tO chôi giao djch tài khoàn khi các yeu to bàn rnt 
cUa KR duoc he thng kirn tra và phãn hi là không chlnh XáC sau nit so Ian truy cp nhàt 
dinh. 

f) Tuân thO các nghia vy, tiách nhirn khác theo quy djnh cCa pháp lu.t v bào darn an toàn và bào 
rnt thông tin trong sO dyng tài khoàn. 

2. Dé dam bàn an toàn và bão mat trong sO dyng TKTT, VPBank có irách nhirn: 
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a) Thirc hin các bin pháp dam báo an toàn, phOng ngira nii ro cho giao djch tài khoàn theo c'ic 

nguyen tc, quy djnh ccia pháp lut. 

b) Báo mt thông tin lien quan dn hot dng tài khoän phO h'p vol Bàn Diu kin giao dch chung 

nay và quy dnh ctia pháp lu.t. 

c) Tuân thu các nghia vu, trách nhiêrn khác theo quy djnh cüa pháp Iut v dam bào an toàn và bão 
rnt thông tin trong sr dung tài khoàn. 

3. Khi các thông tin v TKTT, các thông tin v y&i t bâo rn.t TKTT bj l, bj 1i dung, KH phài bào 
ngay cho VPBank theo s DT (+844) 39 288 880/1900 545 415/so din thoi khâc theo thông háo 

cüa VPBank tang thOi k' hoc Dim giao dch gn nh.t. Bang Bàn Diêu kin giao dch chung nay. 
KH dng ' và d nghj VPBank thyc hin tim khóa TKTT ngay khi nhn duc thông báo cia KH 
hoãc áp dung các bin pháp phong ngaa riu ro khác dông thOi phôi hçp vói các ben lien quan dC 
thu'c hin các bin pháp nghip vy cn thit khác nhãm ngän chn các thit hai  có the xày ra. 

Diu 14. Tuãn Thu FATCA 

K!-! xác nhn rang (I) KH dà du'Qc NH thông báo v Diu khoàn và Diu kin v tuân thu do lut 
FATCA dành cho Khàch hang tO chá'c trên website cOa VPBank (www.vpbank.com.vn) ('Diêu 
khoàn va Diu kin FATCA"); (ii) KH dâ dpc, hiêu rO và cam kêt tuân thu dày dii các ni dung 
trong bàn iu khoàn và Diu kin FATCA nay; (iii) KH dOng rang VPBank CO quyên thav dOi 
(sCra dM, b sung, thay th) các ni dung cüa bàn Diu khoàn và Dieu kin FATCA trong t1mg thai 
k' theo quyt dnh cüa NH ma khOng phài thông báo truóc hoc nhn duc sy.  dông cOa KH. 

Diêu 15. Luât Diu Chinh Va Giãi Quyt Tranh Chap 

Giy d nghj kiem HQp dng, Bàn Diu kin giao djch chung nay duçrc giài thIch và diu chinh bO'i 
pháp lu.t Vit Nam. 

2. Các tranh chp phát sinh tr hoc lien quan dn Bàn Diu kin giao dch chung nay së duçc Càc Ben 
bàn bc xu ! tren tinh than hcrp tác, blnh dang và ton tr9ng Ian nhau. 

3. TruO'ng hçp Các Ben không ti.r thOa thu.n duçic hotc không rnun thOa thunvói nhau, nit trong 
Các Ben có quyên khO kin raTOa an nhân dan cO thâm quyen de giài quyêt theo quy dlnh  cüa 
phap luat Cac Ben thong nhat Lang dia chi cua Khach hang nhu neu tai muc thông tin K!-! - (iiav 
dê ngh kiêrn Hpp dong và dla  chi cOa VPBank nhu' neu t?i  Phân dành cho Ngan hang -- Giày dê 
nghj kiêm Hgp doug là dia chi duçc sir dyng dé TOa an xác dlnh  thãni quyen giài quyet tranh chap 
theo quy dlnh  cüa pháp lut. TruO'ng hp Khàch hang thay dOi djachi ma khOng thông báo cho Ben 
Ngân hang bang van ban, thI duc hiêu là Khách hang c tlnh giâu dla  chi, trOn trành nghia vy và 
Ben Ngan hang có quyên yeu câu TOa an thy l giài quy& vy an theo thu tycchung. Khách hang 
chap nhn vic Tôa an xét xu yang mitt Khách hang, ké cà truô'ng hp khOng lay dugc 161 khai cüa 
Khách hang. 

JJiu 16. Diu Khoán Thi Hânh 

Bàn Diu kin giao dich chung va Diu khoàn và Diu kiin v tuân thu do lu.t FATCA dành cho 
Khách hang to ch6c trên website c6a VPBank c6ng vOl các Giày dê nghj kiêm Hp dông se t?.O 
thành rnt van bàn thOa thun hoàn chinh ye mO và su' dyng TKTT giu'a VPBank và KH. 

2. Càc diu khoàn và diu kin cüa Bàn Diu kin giao djch chung nay có hiêu ly'c k tr ngây áp dyng 
nhu' nêu ti phãn dâu Bàn Diêu kin giao dlch  chung nay. 

3. NhU'ng vn d chua di.rcic d cp dn trong Bàn Diu kin giao dlch  chung nay sè duc th'c hin 
theo quy dlnh  mO va su' dyng TKTT c6a VPBank, các càc cam kêt, thOa thun khác giCta KH vO 
VPBank (néu cO) và theo quy djnh cua phap !ut có 116n quan. 

4. Tru'O'ng hçp cO diêu khoàn nào do cüa Bàn DiOu kin giao dlch  chung nay bi vO hiu theo phán 
quyét cia co quan cO thárn quyén thI các diéu khoàn con li van giü' nguyen hiéu ltrc  vOl Càc Ben. 
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CVIN 

Các 13ên së bàn bac, thOa thuân d sia di, b sung 1i diu khoàn dO cho phi hp vOi quy djnh ctia 
pháp 1ut. 

KIl xác iiliân là dà dcc, hiu rO và cam k& thyc hiën ding Bàn Diu kin giao djch chung nay, các 
qiy dinh khác ciia VPBank lien quan den TKTT và các quy djnh pháp lut hin hành cüa Vit Nam 
cO lien quail. 
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