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BAN D!EU KILN GIAO D!CH  CHUNG yE MO vA SIY DUNG 

TA! IUIoAN THANH TOAN CHUNG KHACH HANG TO CHC 

(Ap ding k tà' ngày (L/ O /202O) 

Ngoi trà tru'Ong hçp có thOa thun khác di hoc Co thOa thun v vic áp dyng các diu khoàn, diu kin 
riêng ye mO và sü dyng tài khoàn thanh toán chung, Bàn Diêu kin giao djch chung nay áp dçing cho tat cà 
các Khách hang d k'" vào (i) Giây Dê nghj kiêrn Hçip dông mO và sO dyng Tài khoàn thanh toán chung (Ap 
dçing dôi vói Khách hang to chOc) hoac  (ii) bt kS'  van ban nào khác duçc giao kt giüa Khách hang và 
VPBank ye viêc mO và sO dung tài khoán thanh toán chung (sau day các tài !iu néu ti rnyc (i) và (ii) duc 
g9i chung là Giây dê nghj kiCm Hp dông"). Diêu kin giao dch chung nay du'c coi là Phy lyc khong tách 
rOi cOa Giây Dê nghj kiêm HQp  dông dä k giQa Khách hang và VPBank. 
Bang viêc k vaxac nhân trên Giy dê nghi kiêm Hp dong, VPBank và Khách hang cam kêt tuân thO các 
diêu khoàn và diêu kin sau day: 

Diu 1. Giãi Thich Tu Ngü' 

1. Tài khoãn thanh toán ("TKTT"): Là tt cà các tài khoán tin giri khOng k' hn bang Vit Narn dong 
lioc ngoi t cOa Khách hang rn tti VPBank theo theo Giây dê nghj kiêm Hçp dông dê sr dung các dch 
vy ngân hang do VPBank cung cap. 

Tãi lthoän thanh toán chung (TKTT chung): Là tài khoán thanh toán có it nhât hai chO th trO len cOng 
dC nghj và dOng ten mO tài khoán ti VPBank. 

3 Khách hang ("KH"): Trong Bàn Diu kin giao dlch  chung nay duçm hiu là rnt và1hoc tAt cà các chO 
the tham gia TKTT chung. 

Pal diên hç'p pháp: Là Dai  diën theo pháp lut hoc Di din theo Oy quyn cOa ChO tài khoàn thay rnt 
ChO tài khoàn thuc hiên cac giao dich lien quan den TKTT chung trong phm vi di din. H ten và cac 
thông tin khác cOa Dai din hp pháp duc ghi nhn trong các GiAy dA nghj kiêrn Hop dong. Giây de sO'a 
dOi thông tin TKTT chung do Khách hang 1p và d duc xác nhn bOl VPBank. 

5. Dich vi tãi khoãn: Là djch vu Khách hang duac sO dyng trên TKTT chung nhu quy dlnh  chi tiêt tai  Diêu 
3 cOa Ban Diêu kiên giao djch chung nay. 

6. S du' ti thiu: Là sA tin ti thiu trén TKTT chung ma Khách hang phái duy trI theo quy dlnh  cOa 
VPBank trong tOng thO k5'. 

7. S dir khã dung: Là s tin Khách hang cO th str dyng d thyc hin giao dlch  trên TKTT chung. SA du 
khâ dyng dro'c xác djnh bang SO tiên hin có trén TKTT chung (+) cong vOl Han mOc than chi tài khoàn 
(nCu cO) (-) trir SO tiên bi phong tOa (-) trO SO tiên b tm khOa (-) tth các khoàn phi và nghia vy tài chInh 
khác Khách hang phài trà theo quyet dinh cOa VPBank ho.c cOa co quan nhà nuóc cO thâm quyên. 

. Dim giao dich: Là các Chi nhánh, PhOng Giao dich, Trung tarn Djch vy Khách hang và các Don vj kinh 
doanh khác cO ch&c näng giao djch tài khoãn theo quy djnh cOa VPBank tOng thO k5'. 

9. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): Là do lut v Tuân thO thuA do Chinh phO Hoa KS' 
thông qua vào ngày 1 8/3/2010. Ngày 01/4/2016, ThOa thu.n lien Chmnh phO giQa Vit Narn và Hoa K5' ye 
viêc tuân thO FATCA (Thôa thuân IGA) d duoc k ket và chInh thirc có hiu lyc kê tr 07/7/20 16.. 

10. Bàn Diu kiên giao dich chung: Là bàn DiAu kiên giao djch chung v mO và str dyng TKTT chung 
Khách hang tO chtrc nay. Bàn Dieu kiên giao dlch  chung bao gOrn các diêu khoàn On djnh do,VPBank 
cOng bA d áp dung chung cho Khách hang to chirc mO và sO' dyng TKTT chung tyi VPBank. Neu Khách 
hang k GiAy d nghj kiem Hap dng, Khách hang du'gc coi nhu chap nh.n Diêu kin giao djch chung 
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nay. 

Cac thuat ngO viêt boa khac không duoc giai thich tiong Ban Dieu kien giao dich chung nay s duoc hieu va 
giài thIch theo các ni dung tuong rng trong Giây d nghj kiêrn Hçp dông ma Khách hang tharn gia trên co so 
dam bâo phii hçp vói các quy d1nh có lien quan cia pháp luât. 

Diu 2. M Tài Khoãn Thanh Toán Chung 

1. Theo quy djnh cüa Bàn Diu kin giao djch chung, VPBank và Khách hang cuing dông và thôa thun ye 

vic Khách hang mo và sü' diving TKTT chung t?i  VPBank. Thông tin ye tài khoàn duqc mO và chi tiêt các 
nôi dung do Khách hang dang k dê mO và sà' du,ing TKTT chung du9'c ghi nhn trong Giây dê nghi kiêm 
Hp dông do Khách hang l.p và dà du9'c xác nh.n bOi VPBank, Giây dê ngh süa dOi thông tin vá du9c 
xác nhn bói VPBank. Giây dê nghj kiêm hçp dông là mt phân không tách rOi cüa Bàn DiCu kiên giao 
dlch chung nay. 

2. Sau khi Khách hang dã hoàn thin các thu tyc mO TKTT chung theo yêu cu caa VPBank, VPBank sê 
tic hin im TKTT chung và thông báo ye ngày bat dâu hot dng cüa tài khoãn cho Khách hang. 

3. S hiêu tài khoân, ngày bat du ho.t dng cüa TKTT chung së ducc ghi nhn tai  Giy d nghj kiêrn hcip 
dOng. 

Diêu 3. Sfr Ding Tài Khoãn Thanh Toán Chung 

1. Ten tài khoàn thanh toàn chung, muc dIch sü dung, nguyen tac su dung TKTT chung dUGC thuc hiên theo 
dé nghi cua Khach hang tai Giàv de nghu kiern hop dông va theo quv dinh tau Ban Dieu kuen mao dich 
chung nay. 

2. Phm vi so dtng tài khoàn: 

a) Khách hang du9c yêu cu VPBank thçrc hin cung Ong các Djch vçi tài khoàn trong ph?m vi S du' khà 
ding cOa TKTT chung. Các Djch vi,i tâi khoân &rçYc VPBank cung uing bao gôm: cung umg phuong 
tiên thanh toán, thi.xc hin dich vu thanh toán séc, lnh chi, Oy nhiêm chi, nhO thu, Oy nhiëm thu, 
chuyên tiên, thu hO,  chi hO Va CC dlch vy giá trj gia tang khác do VPBank cung uirng turng thO'i kS'. 

b) Khách hang du9c sO dçing càc Djch vçu tài khoàn khác theo thOa thun giO'a VPBank va Khách hang. 

3. Thy thuOc vào tumg Ioi hInh Dch vu tài khoàn, VPBank và Khách hang có th k kt các H9'p dng, van 
bàn thOa thun khác theo quy djnh cOa VPBank dê ghi nh.n chi tiêt ye nOi  dung, diêu kiên va cac van dC 
khác lien quan tOi vic cung cap và sü dyng càc Dch vçi nay. 

4. Khách hang cam k& tuân thO t.t cà càc yêu c.u, huong dn cuia VPBank khi sO' dyng TKTT chung. Tt cà 
cac chOng tO giao dlch  lien quan tói TKTT chung phài du9c l.p hçp l theo quy djnh cOa phàp lut va 
theo mu/theo quy djnh cOa VPBank. KhOng phy thuOc vào bat k' quy djnh nào khác cOa Bàn Diêu kin 
giao djch chung nay, Khách hang dong rang, VPBank có quyên tO chOi giao djch, tO' chOi cung cap bat 
k3i Djch vy tài khoân nào cho Khách hang nêu Khách hang khOng thçrc hin theo duing yêu câu, huóng 
dn cOa VPBank và/hoc chOng tO giao dlch  khOng du'çc 1p  mt cách hçrp 1 theo quy dnh/yêu can cuia 
VPBank yà theo quy djnh cOa pháp lut. 

5. Tt Ca CC chOng tur giao djch lien quart tói TKTT chung phãi duçic l.p hçp l và theo "Nguyen tac sO' 
dyng du va chCI ks'" ti Giày d nghj kiêm Hp dông. Tuy nhiên, các chOng tO giao djch lien quan den 
vic sO dyng TKTT chung sau dày phai duc dOng dâu và k bOi tat Ca CC ChO tài khoàn trO' khi trong 
Bàn Diu kin giao dlch  chung nay có quy djnh khác: 

a) Giao djch sOa di thông tin TKTT chung; 
b) Giao djch tarn khóa TKTT chung; 
c) Giao djch châm dOt tm khóa TKTT chung; 
d) Giao djch châm dOt phong tOa TKTT chung; 
e) Va các giao djch khàc ma VPBank xét thy cn thiêt phài duçc k bOi tt Ca các ChO tài khoàn d bâo 

dam an toàn cho các giao djch lien quan dn TKTT chung cOa Khàch hang. 
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6. Khách hang có th thirc hin các giao djch lien quan tói TKTT chung và si.r dyng cac Djch vy tài khoàn 
cia VPBank ti tat ca các Diem giao djch ca VPBank. 

7. Truàng hçp TKTT chung cüa Khách hang ia tài khoãn ngoai t, tài khoàn chuyên ding (khong phái là 
TKTT thông thuong) thI viêc sü,  dçing TKTT phài bào dam tuân thu quy djnh cüa VPBank và cüa pháp 
lu.t ye quan l ngoi hôi và các quy djnh có lien quan khác cüa phãp lu.t Vit Narn. 

theu 4. Duy TrI, Quán L' Tài Khoán Thanh Toán Chung Va Uy Quyn Sü' Diing Tài Khoãn Thanh 
Toán Chung 

Nguyen tAc quãn l' TKTT chung duçic thirc hin theo d nghj cia Khãch hang ti Giy d nghj kiêm 
Hçp dông và theo quy dnh ti Bàn Diêu kin giao dch chung nay. 

2. Khách hang phài duy trI s du t6i thiu trên TKTT chung theo diing quy dnh cüa yPBank trong t11ng 
thô'i ks'. Truông hp so du' con lai trên TKTT chung nhO han hoc bang So du' tôi thiêu, Khách hang Se: 

a) Không du'cc hu'ô'ng lãi theo läi suit tin gui không k' hn trên s du cOn li nay; 

b) Không dLraC thu'c hiêri các yêu cu rat tin met. chuyn khoán, các lnh thanh toán hotc các giao 
djch tài khoán khác tir/thong qua TKTT chung nay; 

c) Tip tyc thanh toán các loi phi và chi phi phát sinh trong qua trInh VPBank quãn l TKTT chung 
cho den khi so du' trên TKTT chung ctia Khách hang ye bang 0 (không); 

d) KhOng du'çic si.r dyng các djch vçi giá trj gia tang kliác cho TKTT nay theo quy djnh cia VPBank 
trong tang thai ks'. 

3. Quán I TKTT chung: 

a) Khách hang có trách nhim ty' t chirc hch toán, theo dOi, di chiu vó s phy tài khoân, sao kê 
giao dlch  tài khoân hoc cac chüng tr tài khoãn khác, quán l các giao djch trên TKTT chung và 
thông báo ngay vói VPBank khi phát hin thây có sai sot, nhâm ln trên TKTT chung hoc có dâu 
hiêu TKTT chung bi lai dung gay ành hu'O'ng den quyen và lcii Ich hp pháp cua Khách hang theo 
dáng quy dlnh  tti Diêu 11 Bàn Diêu kin giao djch chung nay. 

b) Khãch hang có trách nhirn lu'u glO' cac cha'ng ta giao djch vó'i VPBank nhtm myc dich di chiu 
khi can thiêt. VPBank chi giài quyêt dOi vó'i các khiu ni. tra soát ma Khách hang xuât trInh du'çic 
các chó'ng ta giao djch vó'i VPBank cOn nguyen vçn; không b rách nat; không bj tay xóa, sü'a chQ'a 
nôi dung trên chó'ng tir và trong thO'i han khiêu ni hp l theo quy djnh ti Diu 11 Bàn Diu kin 
giao djch chung nay. 

c) Khách hang phái chiu trách nhirn v nhu'ng thit hi do Khách hang có sai sot trong giao djch 
TKTT chung ho,c TKTT chung cüa Khách hang bj li dyng, là'a dào do lOi cua Khách hang. 

d) Thi thO'i diem mO' TKTT, Khách hang có trách nhiêm chi djnh NguO'i giao nhn Hp dông, van bàn, 
chu'ng tü' TKTT ("Ngu'Oi giao nh.n") dé thy'c hin vic giao nhn ho so, chu'ng tO' lien quan den 
TKTT cüa Khách hang (bao gm nhu'ng không gió'i hgn các ho sa tài lieu, chá'ng tO' giao djch, sO 
séc, lênh chi, uy nhiêm chi, nba' thu, üy nhim thu, chuyên tiën ) và có the thay dOi/bO sung 
Ngu'O'i giao nhn hp'p dông, van bàn, cha'ng tO' TKTT nay trong qua trInh sa' dyng TKTT. VPBank 
du'gc min trr trách nhirn trong mçi tru'ang hçp nëu KH chm tré trong vic dang k/cp nht sU'a 
di/b sung thông tin v Ngrai giao nhn vài VPBank. 

NguO'i giao nhân khi dn thuc hiën tai VPBank cn xu,t trmnh giy tO' chó'ng rninh nhãn than (Cha'ng 
minh nhân dân/H chiiu/ The can cu'ó'c cOng dan cOn thO'i hgn dä dang k vol VPBank) và van bàn 
chii'ng rninh dã du'c Khách hang chi djnh. Khách hang cam kêt các ni dung, chO' k, con dâu trên 
các hO sa, cha'ng tO' do Ngu'O'i giao nhân cho VPBank là chInh xàc, chân thuc, h'p l và dóng chCi' 
ks', con d.0 cOa c.p có th.m quyên (Ngu'O'i di din hcp pháp, Kë toán tru'ang/ngu'O'i phçi trach k 
toán, ngu'O'i du'c ay quyên bO'i Ke toán tru'O'ng/phy trách ke toan) và mien trO' trách nhirn cüa 
VPBank trong moi tru'O'ng hyp VPBank dã thy'c hin các giao dlch  lien quan den TKTT trên co' sO' 
các hO sa, cha'ng tO' do Ngu'O'i giao nhn cung cap. 
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TruOng hcp giao nhn hè so' theo phu'ong thrc khác s thçi'c hin theo quy djnh cia VPBank trong 
ti'ng thô kS'. 

4. Tii thô'i diem mO TKTT chung và trong qua trInh sO' dyng TKTT chung, ChO tài khoán, KC toán 
truO'ng/Ngu'O'i phy trách kê toán cOa Khách hang (nêu co) có the ày quyên cho ngu'O'i khác sO' dyng TKTT 
chung. Vic ày quyên sO' dyng TKTT chung phài: (i) du'ç'c 1p thành van bàn; (ii) phO hçp vo'i nguyen tâc 
ghi nhn ti Giây dê nghj kiêm Hçp dông va (iii) thirc hin theo thO tyc, quy djnh do VPBank quy dnh 
trng thO'i kS'. 

Diêu 5. Lài, PhI Va Cãc Chi PhI Lien Quan Tói Vic MO' Va Sü' Diing Tài Khoãn Thanh Toãn Chung 

Lãi sut: S du trên TKTT chung cOa Khách hang (vOi diêu kin so du nay phâi ló'nho'n So du' tOi thiu 
theo quy djnh cOa VPBank) du'çc hu'o'ng lài suât tiên gO'i không kS'  han. Müc lâi suât tiên gui khOng ki 
hn do VPBank n dnh. cong b và niêrn yt cOng khai trên website và các Diem giao dch cua VPI3ank 
trong tOng thO kS'.  Mi.rc lAi suât nay có th du'çic diu chinh trên CO' SO' YU to thj tru'O'ng và theo nguyen 
tc không vu'ot mOe lai sut tOi da tin gO'i khong kS'  hn theo quy djnh cOa Ngân hang Nhà nu'O'c trong 
timg thO'i kS'. Tai thi diem diu chinh mOe lâi suât VPBank s g11i thông báo cho Khách hang theo 
phuong th(rc du'gc quy dlnh  ti Bàn Diêu kin giao djeh chung nay. Lãi suât áp dyng trong các tru'O'ng hpp 
s du' tin giri trên TKTT chung cOa Khách hang bj tarn khóa, phong tOa hoãc k' qu' eho các myc dIch 
nhât djnh du''c thy'c hin theo quy djnh cOa VPBank hotc theo thOa thuân già'a VPBank và Khách hang 
(neu co). 

2. Phu'o'ng pháp tInh lãi tin gal không k' hin: 
a) Yêu to tInh lãi: 

(i) ThO'i hn tInh läi: Du'çc xàc djnh tO' ngày VPBank nhn khoàn tiên gri den hêt ngày lien kê tru'O'c 
ngày VPBank thanh toàn ht khoàn tin gCri (tInh ngày dâu, bO ngày cuOi cOa thai h?n  tinh lãi). 
ThO diem XáC djnh so dr d tInh lâi là euôi mi ngay trong thO hin tInh lài. 

(ii) S du' thiie t: Là so du' CUÔI ngày tinh lãi cOa so du' tiên gO'i ma VPBank phai trà cho Khàch 
hang duoc su dung de tinh lãi theo thoa thuân tai Ban Dieu kien giao dich chung nay 

(iii) S ngày duy tn sO du' thttc té: Là sO ngày ma sO du' thy'c të cuoi mOi ngày không thay dOi. 
(iv) Lãi sut tinh lãi là mOe lài suât quy djnh ti khoàn 1 Diêu nay, du'çc tinh theo t' I %/nãm (lãi 

suât nãrn); rnt nãm là ba tram sáii rnu'o'i lam ngày. 
h) Cong thO'c tInh lãi: DOi vó'i môi khoàri tiên gCri, tiên lãi du'çrc tInh theo cOng thO'c sau: 

SO tiên lãi = 
(S du' th'c t x s ngày duy trI s du' thy'c t x Lãi sut tinh lâi) 

365 
c) Di vO'i rni khoàn tin gUi, ti'u'O'ng hpp thO'i h?n  tinh tO' klii VPBank nhn tin gUi dn khi Khách 

hang nit tin gUi là du'ó'i rnt ngày, Các Ben thOa thu.n rang, thO'i hn tInh lãi và sO ngày duy tn sO du 
thy'c t d tinh läi du'c xác djnh là. 01 (rnt) ngay, sO du'thy'c tê dOng dë tinh läi là sO du cuOi ngày 
trong thO'i hn tinh lài. D lam nO, Các Ben thông nhât rang tru'O'ng h'p Khách hang gUi tiên và rOt. 
luôn trong cOng ngày lam vic thi khOng phát sinh den lãi trà cho Khách hang. 

3. Quy dôi läî suât: Các Ben thông nhât rang mOe lãi suât tinh lãi nêu ti Khoãn I Diêu nay bang vó'i càc 
mOe lãi sut nãrn tu'o'ng O'ng theo phu'Gng pháp tInh lãi sO' dyng: ThO hntinh lài du'c xác djnh tO' ngày 
tip theo ngày nhn khoàn tiên giri den hêt ngày thanh toán hêt khoãn den gui (bO ngày dâu, tinh ngày 
cuôi cOa thO'i hn tInh lãi) và sO du' dC tInh lãi là so du' dâu ngày tinh lài. D lam nO, viêc quy dOi al suät 
theo quy djnh ti Khoàn nay chi nhãm myc dIch minh bach lãi suât ma không áp dung dê tinh lài theo 
phuong phàp tInh lãi quy djnh ti Khoãn 2 Diêu nay. 

4. Các loi phi lien quan dn TKTT chung bao gm nhu'ng không gió'i han: phi quàn l, phi giao djch và càc 
khoân phi lien quan khác thy'c hin theo biëu phi do VPBank cong bô và niêrn yt cong khai trong tang 
thO kS'  hotc theo eác thOa thun cy the giQ'a VPBank và Khách hang (neu cO). Trong tru'O'ng hçip Biéu phI 
djch vy Tài khoàn có sy' thay dôi, VPBank se niëm yet cong khai trên website chInh thU'c và/hoãc tai  các 
diem giao djch cUa VPBank. Biêu phi djch vy mó'i du'çc áp dyng k tO' ngày VPBank thông báo, Khách 
hang có tràch nhim thanh toán dày dU theo Biu phi mO'i cho VPBank. 
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5. Phi. Chi phI lien quan tói các Dich vu tài khoán riêng rC cia VPBank (nu co) duçic thyc hin theo quy 
dnh ye Djch vy tài khoãn ctia VPBank trng thai kS'. 

Diu 6. Chü Dng TrIch N và Min Tru Nghia Vi 

Chü dng trIch no' TKTT chung: Không phy thuôc vào bt kS'  quy djnh nào cüa Ban Diu kin giao djch 
chung nay, Khách hang và VPBank dong ' thOa thun rang, VPBank có quyên chü dng trich tiên (ghi 
N) tr TKTT chung ccia Khách hang trong cac truông h9p sau: 

a) Dê thu các khoán tin ma tt cã Các Ben hoc bt kS'  Ben nào thuc Khách hang có nghia vy thanh 
toán cho VPBank bao gôm nhung không giâi han: các khoãn nc den han, ng qua han, nç läi, lai qua 
han, các khoãn phi dich vu, cac khoán tiên pht do chi trä vugt qua s du tài khoán tiên gui hoc do vi 
phm quy dlnh  chi trá và các nghia vy tâi chInh khác cüa Khách hang vói VPBank; 

b) D thuc hiên các nghia vu tài chinh cUa tht cá Các Ben hoc bt kS'  Ben nào thuc Khách hang theo 
quy djnh, quyêt dnh cüa co quan Nhà nu'oc Co thâm quyên; 

c) Ddiu chinh các giao djch/khoãn myc bj hch Wan sai, hach  toán nhm, hch toán khong dông ban 
chat theo nhân dinh cta VPBank hoc không phà hçp vol myc dIch sir dyng TKTT chung theo quy 
djnh pháp Iut; 

d) l) chi trâ cho các khoãn thanh toán thuang xuyên, dlnh  k' cho ben thr ba theo thOa thu,n bang van 
ban gica Khách hang vói VPBank; 

e) Khi VPBank phát hin dã ghi CO (tang s du tài khoán) nhim vào tal khoán cüa Khách hang hoac 
theo yeu câu buy lnh chuyên Co cUa to chOc cung trng dlch  vy thanh toán chuyên tiên do to chirc 
cung irng dich vy chuyen tiên phát hin thây cO sai sOt so vói !nh thanh toán cua ngu'ô'i chuyen tiên; 

t) Khi các giao djch thanh toán bi các co quan, t chirc trong nuóc cO thârn quyn, các ca quan, t chüc 
quôc te va/hoäc bat ky quôc gia nao tich thu hoãc niêrn phong hoac tarn dung thuc hiên giao dich do 
cO lien quan den các Ca nhan, to chrc, quôc gia hoc vOng länh thO bj ctrn vn/trirng pht, ti phm, 
khüng bô, tai trg khOng bô, ru'a tiên, hotc thuôc dOi tuoing bj áp dyng lnh tOa an, quyêt djnh cOa c 
quan có thârn quyên tai nuOc ngoài hoc vi bat kS'I  do nào khác và VPBank nhn dugc yêu câu trIch 
ho TKTT chung cOa Khách hang tir các co quan, to chCrc neu trên. 

Các truOng hp khác theo quy djnh cOa pháp lu.t hoc theo thóa thun giCia VPBank vOl Khách hang 
khong trái vol quy dlnh  cOa pháp Iut hin hanh. 

2. Mien trO nghia vu: Các Ben dng rang, VPBank duoc rnin tth trách nhiêrn di vol Khách hang vâ/hoc 
truóc pháp lut trong các truO'ng hp sau day: 

a) Các giao djch TKTT chung bi châm tr, tht lac, sal sOt hoc không th thyc hiên duqc do các sy' C6 
ye cOng ngh, thrOng truyên, do viêc cung 11ng djch vy cOa ben thO ba hoc do các sy' kin bat kha 
kháng khác nãrn ngoài kha nãng kiêm soát cOa VPBank hoc không phái do IOi cOa VPBank; 

b) lKT'1' chung cOa Khách hang bi Ii dyng do Khách hang dë ! thông tin tài khoan ho.c do các li 
khác cOa Khách hang; 

c) Mt trong cac chO th tharn gia TKTT chung và/hoc nhQng ngu'ôi cO thArn quyn giao djch TKTT 
chung cOa Khach hang sO dyng TKTT chung khOng dung myc dIch hoc cO hanh vi gian l.n, giã rno 
trong vic sU' diing TKTT chung; 

d) D6i vOi các giao dlch  thyc hin hng phuo'ng tin din tO, thiêt hi cO th xây ra do Khách hang vO 
tlnh hoãc cô d to chCi' k din tr, ten giao djch, rn.t khâu giao djch dn den bj k gian li dyng; 

c) Môt vO/hoãc các chO th tham gia TKTT chung bi ton hai ye uy tIn, hlnh Onh, tài san trong truàng hgp 
VPBank ngtrng hoc chârn dOt viêc sO dyng TKTT chung cOa Khách hang; 

1) Các truO'ng hp khác theo quy djnh cOa pháp lut và thOa thun giaa VPBank vã Khách hang. 

Diêu 7. Tm KhOa, Phong TOa và Bong Tài Khoán Thanh Toän Chung 
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Ttm khóa TKTT chung: 

a) Các truè'ng hçp tarn khóa TKTT chung: VPBank và Khách hang thóa thun rng, VPBank có quyn 
tarn khóa TKTT chung (tarn diing giao dlch)  rnt phn hoc toàn h sO tiên trên TKTT chung cui 
Khách hang trong các truO'ng hçip sau day: 

Khi có yêu cu bng van bàn tt cã các Chü tài khoán. Van bàn d nghj cOa Khách hang phài 

du'çc I.p theo mu hoc dáp rng các yêu câu ye ni dung và hInh thüc theo quy dnh cOa 
VPBank; 

(ii). Khi VPBank nghi ng có sir nhârn ln, sai sot trong vic thirc hin các giao dich lien quati dn 

TKTT chung; 

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

(iv). Khi rnt trong các chü th tharn gia TKTT chung vi phrn mt trong các quy dnh lien quan dtn 
chmnh sách duy trI, quán l TKTT theo quy djnh cüa VPBank; 

(v). Khi rnt trong các chü th tharn gia TKTT chung dn ban  thixc hin bt k' nghia vii thanh toán 
nào dôi vói VPBank nhu'ng mt trong các chi the do chua thirc hin; 

(vi). Khi rnt trong các chO th tham gia TKTT chung phát sinh nç qua h.n tai  VPBank 

(vii). Khi VPBank phát hién có d.0 hiêu gian lan. vi phirn pháp lu.t lien quan dn TKTT chung; 

(viii). Trong các truOng hop ma VPBank thy là cAn thit dA báo darn an toàn cho TKTT chung cüa 
Khàch hang và/hoc bào dam cho vic thijc hin nghia vii cia Khách hang dôi vO VPBank; 

(ix). Khi rnt trong các chO thA tharn gia TKTT chung vi pharn mt trong các diêu khoán theo thOa 
thun tai  Bàn Diéu kin giao djch chung nay. theo Giäy dé nghj kiérn h9p dông hoc theo bat k 
Hcip dong, thOa thun nào k kêt giCra VPBank và Khách hang; 

(x) Khi VPBank nhân duoc van ban de nghi tarn khoa TKTT chung tu phia noi bo cua mot trong cac 
chi the tharn gia TKTT chung (bao gôrn nhung khOng giói hin: Dai  hi dOng CO dOng/CO 
dOng/Hi dOng Quãn trj/Thành viên Hi dong Quàn trj/Hi dong Thành viên/Thành viên Hi 
dong Thành viêri/Tong Giárn dôc/ChU tjch Cong ty/Thanh viên gop von  

(xi). Khi VPBank nhtn duçc van bãn/tài lieu/thOng báo/yêu cAn tir phia các co quan, cà nhân nêu tal 
muc x khoãn nay ma dira trên các van ban/tai lieu/thOng bào/yêu cãu do VPBank dánh giã có 
tranh châp/bât dOng/rnâu thuAn xây ra trong ni b cOa rnt trong các ch the tharn gia TKTT 
chung lien quan den vic sü dçing TKTT chung; 

(xii). Các truOng hp khác theo Hp dông nay hoc theo các van bàn thOa thun khác (nALI có) giCra 
VPBank và Khãch hang và theo quy djnh cüa pháp lut. 

b;) VPBank có quyên tü chi yêu cAn tarn  khóa cüa cãc Chü tài khoãn khi rnt trong các chü thA tharn gia 
TKTT chung chua hoàn thành nghia vçi thanh toán theo quyêt djnh cuOng chê cüa co quan nba nuOc 
có thArn quyAn hoäc chua thanh toán xong các khoán ncr phái trà cho VPBank hoc chua thyc hin dày 
dO các ngha vu lien quan den TKTT chung hoc các truOng hp khác theo quy djnh cOa VPBank và 
cOa pháp lut. 

c) Vic ngOng tam  khóa rnt phAn hoc toàn b s tiAn trên TKTT chung và vic xO l các lnh thanh 
toán di, den trong thO gian tarn  khOa thyc hin theo yêu câu cOa ChO tài khoán dOi vOi twOng hcrp 
tam khOa quy djnh tai  tiêt (i), diem a, khoán 1, f)iêu nay. Dôi vO'i các truO'ng hcrp tarn khóa khác, vic 
ngOng tarn khóa s duoc VPBank thuc hiên theo quyêt djnh cOa co quan cO thAm quyên hoac str  kin 
dan den tarn  khOa Tài khoán da bj chârn dirt theo dánh giá cOa VPBank; 

d) S tiAn bi tarn khOa duçrc bào toàn và kirn soát cht chê theo ni dung tam  khóa và huOng läi suAt 
tiên gcri khong kS' han theo quy dlnh  cOa VPBank. TruOng hp tài khoán bi tam khOa môt phAn thI sA 
tiên khong bj tam  khOa vAn ducrc scr dyng bInh thung. 
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e) H so, thii tyc lien quan dn ttm khóa, chm diit trn khóa TKTT chung dupc thirc hin theo quy djnh 
ciia VPBank trong ttrng thO'i k. 

2. Phong tOa TKTT chung: 

a) Các tru'ông hçp phong tOa TKTT chung: VPBank và Khách hang dng rang VPBank có quyn thtjc 
hiên phong tôa môt phân hoäc toàn b so tin trên TKTT chung cia Khách hang trong các trung hp 
sau: 

VPBank nhn duc yêu câu phong tôa tài khoàn bang van bàn ccia Co quan có thâm quyên theo 
quy djnh cia pháp lut; 

(ii) VPBank phát hin thy cónhim lan, sai sot khi ghi Co nhm vào TKTT chung cOa KH hoic 
theo yeu cau hoàn trà li tiên cña to ehrc cung áng djch vy thanh toán chuyên tiên do có nhâm 
Ian, sai sot so vài lnh thanh toán ciia ngu'Oi chuyen tiên; 

(iii) Co thông báo bang van bàn cia mt trong các Chü tài khoàn v vic phát sinh tranh chp v 
TKTT chung giQa các chü TKTT chung. 

b) Sau khi thyc hin phong tOa tài khoán, VPflank së thông báo cho Khách hang bit l do và phm vi 
phong tOa TKTT chung theo các hInh thác bao gôrn nhung không gió'i h?n  nhu: thông báo bang van 
bàn, email tói dia chi Khách hang dà dang k' voi VPBank ti Giây dê nghj kiêm Hp dông/ti HQp 
dOng nay hoc qua các hInh thiic khác theo quy djnh càa VPBank. Tuy nhiên, vic Khách hang có 
nhân duoc hay không nhân duot thông báo tir VPBank së không ánh huOng tói vic VPBank phong 
tOa TKTT ccia Khách hang. 

c) TruOng hçip phong tOa tài khoàn theo quy djnh tti ti& (ii), dim a khoàn 2 Diu nay thi s tiên bj 
phong tOa trCn TKTT chung không vu,çt qua sO tiCn bj nhâm Ian, sai só. 

d) S tin bi phong tóa trên TKTT chung cOa Khách hang du9'c VPBankbáo toàn và kim soát chat chë 
theo ni dung phong tóa. Tru'Ong hçip tài khoàn bj phong tOa mt phân thI phân không bj phong tOa 
van duçc sr dyng binh thuOng. 

e) VPBank së chm dtrt phong tôa TKTT chung cOa Khách hang trong cãc truOng h9p sau: 

(I) Kt thOc thi hn phong tOa TKTT; 
(ii) Co van bàn yêu câu cOa co quan co thrn quyn v vic chm dirt phong tOa TKTT; 

(iii) VPBank dã xü' l xong sai sot, nhâm ln ye chuyn tin; 
(iv) Co thông báo bang van bàn cOa tat cà các chO TKTT chung ye vic tranh chap TKTT chung gira 

các chO TKTT chung dâ duc giái quyet. 

f) H so, thO tçic lien quan dn phong tOa TKTT chung (nu co), chm drt phong tOa TKTT chung (nu 
co) duçc thuc hiên theo quy dlnh  cOa VPBank trong tirng thO kS'. 

3. Dóng TKTT chung: 

a) TKTT chung cOa Khàch hang có th bj dong trong nhOng truOng hçip sau: 

(I) Khách hang có van bàn d nghj VPBank dóng TKTT chung va Khách hang dà thyc hin day dO 
các nghia vy lien quan den TKTT chung, dã hoàn thành thU tyc dóng tai khoàn theo quy djnh cUa 
VPBank. Van bàn d nghj dong tãi khoãn cOa Khách hang phái duc 1p theo mu hoc dáp Ong 

các yêu câu v ni dung và hlnh thi.ic theo quy djnh cOa VPBank; 

(ii) Mt trong các chO th tham gia TKTT chung cham dOt hot dng theo quy djnh cOa phàp Iu.t; 

(iii) Mt trong các chO th tham gia TKTT chung vi phrn rnt trong các diu kin duçc thOa thun tti 
Bàn Diu kiên giao djch chung nay hoc ti Giây dê nghj kiêm Hp dông hoc theo quy 
djnh/chInh sách vO mo va sir dyng TKTT cOa VPBank trong tOng thOi k5' hoc quy djnh cO lien 
quan cüa pháp !ut Vi Nam; 

(iv)TKTT chung cOa Khách hang khOng phát sinh giao djch hoc khOng duy tn dO s du ti thiu 

7 

MBo1F.c-GGTc/37 

(i) 



trong mt thai gian nht dnh theo quy djnh côa VPBank; 

(v) Các tru'?mg hçp khác theo quy djnh cta VPBank t11ng thai kS'. 

b) Xü' 1 s du' con 1ii sau khi dóng TKTT: S du (s tin) cOn Ii sau khi dóng TKTT sê du'çic sir dyng 
d thanh toán cho các nghTa vy tài chInh den han cüa rnt trong các chü the tham gia TKTT chung ti 
VPBank, so tién cOn lai chu'a si,r dyng hét se du'Gc VPBank: ri,) chi trâ theo yêu càu côa Chô tài khoân 
dôi vó'i tru'O'ng hçp nêu ti tiêt (i) diem a) Khoän 3 Diêu nay; (ii) clii trá hoc xir l theo quv dinh côa 
VPBank trong trng thO'i kS'  trên co sO' phO hpp quy djnh pháp 1ut dôi vó'i càc truOng hip dOn t 
khoàn cOn lai. 

c) Tru'Oig hy'p Khách hang dà du'çic thông báo ma khOng dn nh.n, toàn b s dii' cOn Ii sau khi dOng 
TKTT (nu co) sê duac VPBank quãn l và không du'çc huông lâi hoc xO' 1 theo quy dlnh  côa pháp 
1ut trng thi kS'. 

d) H so', thO tyc lien quan tó'i vic dóng TKTT chung và vic xir l s du' tin gri sau khi dóng TKTT 
chung du'çc thy'c hin theo quy djnh côa VPBank tO'ng thO'i kS'. 

Diu 8. Quyên Va Nghia Vi Va Cam Kt Cüa Khách Hang 

Khách hang cO các quyn sau: 

a) SO' dyng TKTT chung trong phirn vi nOu tii Diu 3 Bàn Diu kiên giao dich chung nay: 

b) SO' dyng s du' khã dyng trên TKTT chung cOa minh d thirc hin các lnh thanh toán hy'p pháp. ho 
le, du'ac VPBank tio rnç1 diêu kiên dê sO' dyng TKTT cOa mInh theo each hiu qua và an toàn; 

c) Lu'a chon sO' dung các phu'o'ng tin thanh toán, dich v Va tin Ich thanh toán do VPBank cung O'ng; 

d) Uy quyn si dyng TKTT chung theo quy dinh cOa Bàn Diu kin giao djch chung nay. theo GiI\ d 
nghj kiêrn Hçp dng Va quy djnh cOa VPBank; 

e) Yêu cãu VPBank thy'c hin các lénh thanh toàn hçrp phàp, hçp 1 và du'çc cung cAp thông tin v côc 
giao djch thanli toán, s du' trên TKTT chung theo quy dinh cOa VPBank; 

f) Du'oc yêu cAu VPBank ttm khOa, dOng TKTT chung khi cAn thit theo thOa thun Va quy dlnh  tii Bàn 
Diu kin giao dch chung nay; 

Du'çic hu'ing lài trên s du' tin gO'i trong TKTT chung theo thOa thun vó'i VPBank trong Bàn Diu 
kin giao dch chung nay; 

h) DuTc darn bào an toàn s dLr trOn TKTT chung và hào rnt thông tin lien quan dn tài khoàn. giao dch 
tài khoàn cOa Khách hang theo quy dlnh  pháp !ut hin hành va quy dlnh  cOa Bàn Diêu kin giao djch 
chung nay; 

i) Các quyn khác theo quy djnh cOa Bàn Diu kin giao djch chung nay và thOa thutn btng vOn bàn 
giO'a Khách hang vO'i VPBank khong trài vó'i quy djnh cUa pháp lut hin hành. 

2. Khách hang có các nghia vy sau: 

a) Dam bào có dO S du' khà dyng trên TKTT chung d thtrc hin các 1nh thanh toán dO lap. 

b) Chlu tràch nhim v càc giao djch TKTT chung dO du'çc VPBank thirc hin trên co sO' các lênh thanh 
toán du'çic VPBank xác djnh là hçrp lê; 

c) ChAp hành càc quy djnh v mO và sO' dyng TKTT chung theo quy djnh cOa pháp lut hin hành va quy 
dinh cOa VPBank; 

d) Thông báo ngay cho Diem giao djch cOa VPBank khi phàt hin thay cO sal sOt. nhArn Ian trén tOl 
khoàn cOa minh hoc nghi ngO' TKTT chung bj li dyng; 

e) Hoàn trà hoic phM hçp vó'i VPBank hoàn trà các khoàn tiën do sai sOt, nhAm Ian dO ghi CO vào TK]1' 
chung; 
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1) Cung cp và dang k dy dü, rO rang, chinh xác các thông tin lien quan v ma và sü dyng TKTT 
chung. Thông báo vã dang k li kjp thô'i va giii giây to' lien quan cho VPBank trong vOng 30 
ngày ké ttr khi có sy' thay di ye thông tin trong ho sa ma TKTT. Tru'O'ng h'p không thông báo, nêu 
có phát sinh rtii ro, tn tht thI Khách hang phái hoàn toàn chu mi trách nhim ye nhng sai sot hay 
hành vi Ioi dung, kra dão khi so' dyng djch vy do li cOa mInh hoc do không cung cap dOng, day dO, 
chInh xac, kip thai sr thay dôi thông tin; cam kêt chiu moi rOi ro bao gôm câ thit hi ye tài chInh, chi 
phi phát sinh do thông tin cung cap sai hoc không thông nhât; 

g) Duy trI s du' ti thiu trên TKTT chung theo quy djnh cOa VPBank và quy djnh ti Ban Diu kin 
giao djch chung nay; 

h) Chiu trách nhiêm v nhti'ng thit hui do sai sot hotc bj li dçing, hi'a dào khi sir dyng djch vy TKTT 
chung do li cOa minh; 

I) Không du''c cho thuê, cho mu'çYn TKTT chung cOa mInh; 

j) Không du'çc sO' dung TKTT chung d thçrc hin các giao djch nhm myc dIch trn thu& trn tránh 
nghia vu trO no', tha tiên, tài tr khUng bô, lira dão, gian ln hoc các hãnh vi vi phm pháp lut khác; 

k) Fhanh toán dy dO cac khoãn phi, n, tin pht, và các nghia vy tài chInh khác vó.i VPBank; 

I) Tuân thO các hu'o'ng dn cOa VPBank v vic 1p các lnh thanh toán và sO' dyng các phu'o'ng tin 
thanh toán, thtsc hiên các giao djch thanh toán qua tài khoOn, sCi' dçtng, luân chuyn, lu'u trr chtrng tir 
giao dich, dam bOo cOc bin pháp an toOn trong thanh toOn; 

m) Tu' quOn l con dAu, các chO'ng tr có giO trj giao djch tOi khoOn (séc, Oy nhim chi, giy np/1inh tin 
mat...) va chju trOch nhim trong tru'O'ng h'p con dâu, chO'ng tr có giá trj giao djch tOi khoOn b mat 
hoãc b Icii dung, tOi lieu, ho s mo và sr dyng tOi khoOn bj giO mao  hoc có phát sinh tranh chOp vó'i 
ben thu ba; 

ii) KhOng duoc cung cp thông tin sai sçi tht v TKTT chung Va COO giao djch TKTT chung cho ben thO' 
ba; 

o) Chu cOc rOi ro trong tru'ang hçp các giao djch thanh toOn bj cOc ca quan, t chO'c trong nu'ó'c CO th.m 
quyên, các co quan, to chO'c quôc tê và/hoc bat kS'  quôc gia nao tich  thu hoc phong tôa hoc tam 
dO'ng thy'c hin giao dch do có lien quan den cOc cO nhOn, t chirc, quôc gia hoc vOng lãnh thô bj 
cam vân/trung phat, tôi pham, khung bô, tal tro khung bô, rua tiên, thuôc dôi tuong bi ap dung lenh 
tOa On, quyêt djnh cOa co quan có thOrn quyên tai  nu'Oc ngoai hoc vi bt kS'  1 do nao khác; 

p) Co trOch nhim theo dOi s du' tai khoOn va giao djch, cOc Báo no BOo có; djnh kS'  hoc dot xut nhân 
sao k, thông tin, giao djch tai khoOn tai  VPBank, Moi thãc mdc, khiu ni. tra soát lien quan dn tOi 
khoOn, giao dich tài khoOn phOi du''c thy'c hin trong thO'i han  quy djnh tai  Hçp dong nay; 

q) CO trOch nhim cung cp/hoOn thin dy dO cOc chtirng tO' thanh toOn theo yêu cu cOa VPBank (nu 
Ca). 

r) Di vol cac giao djch thy'c hin bng phu'o'ng tin din tO', KhOch hang nhn thO'c dy dO các rOi ro có 
the gp phOi khi sO' dyng djch vy, cam k& cOc hoat  dng din ra do chO'ng tir din tO' cOa mInh 1p 
khap dOug quy dnh vO chlu trOch nhim ye nhO'ng thit hai  có th xOy t'a do vô tlnh hoc cô d l 
chO' k' diên tcr, ten giao djch, mt khâu giao djch dn den bj ké gian Içi dyng; 

s) KhOch hOng chju trOch nhirn bOo mt di vai các thông tin v Khách hang và tài khoOn tai  VPBank. 

Khách hang cam ket ty' chju trOch nhim trong tru'ang hp cOc thông tin ye KhOch hang vO thông tin 
giao dich, so du' tài khoOn cOa Khách hOng cung cap qua din thoai/email bi l hoc mt khOu giao 
djch bj lçi dyng qua diên thoai/ernail vi bat cO l do vô tInh hoc cô ma khOng phOi do lôi cOa 

VP B an 1K; 

t) KhOch hang cO nghia vy cung cp dy dO cáo tOl 1iu, thông tin theo yëu cu cOa VPBank, bao gOm 
nhu'ng không giai han  a cOc thông tin, tOi 1iu phyc vy cong tOc phOng, chông rCi'a tiên theo quy djnh 
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ciia pháp 1u.t và quy dnh cüa VPBank; 

u) Khách hang có nghia vçt cung cp d.y dü các thông tin, tài lieu theo yêu câu cüa VPBank trong tii'ng 
thôi kS'  nhárn muc dich tuân thO FATCA. 

v) Các nghia vu khác theo quy dinh ti Bàn Diu kin giao djch chung nay, Giy d nghj kiêm Hap dng 
nay, quy dnh ciia pháp !ut và thOa thun bang van bàn gira Khách hang vói VPBank. 

3. Cam kt cüa Khách hang: Tai  Ban Diu kin giao djch chung nay, Khách hang cam kt nhu saw 

a) D?i din cia các ch th tharn gia TKTT chung k kt Giy d ngh kiêm Hpp dng vi cac van hn 
lien quan den mo và sr dvng  TKTT chung là ngu'Oi di din hp pháp và có dO thm quyên k thco 

quy djnh ni b cOa Khách hang và quy djnh cOa pháp lut; 

b) Các giao djch theo Bàn Diêu kin giao djch chung nay Va các van bàn lien quan dn mO và sO dyng 
TKTT chung duçc k' vói VPBank dä duçc phê duyt day dO, hp l bói Cap có thâm quyn theo quy 
djnh nOi bô cOa Khàch hang và quy dlnh  cOa pháp lut; 

c) Ni dung, con dAu va chü k (bao gm chO k trirc tip hoc chr k phô to) duçc ghi nhân trên các 
ho so, chrng tO' cUa Khách hang và do Ngu'Oi giao nhn h so, chrng tr cung cp cho VPBank là 

chmnh xác, chàn thyc, hçip lê và phO hçrp vói quy dnh ni b cOa Khách hang và quy djnh cOa phcip 
lutt. VPBank không có nghia vu xác thu'c tInh chInh xác, chân thuc, hp l cOa các nôi  dung. con dâu 
và chO k nay và duoc mien trir moi trách nhiêrn khi thii'c hin các giao djch lien quan den TKTT 
theo các ho so tài lieu, chcing tr do Ngu'Oi giao nhn ho so, chrng tO' cung cap cho VPBank. 

ci) KH dng mO, sir dyng TKTT chung, thijc hin duy trI và tuân thO các quy djnh v quán li', sO' dyng 
TKTT chung cOa VPBank trong tirng thOik'. 

e) KH dông rang, VPBank cO quyên sira dôi, bô sung ni dung cUa Bàn Diêu kiên giao djch chung nay 
lien quan den vic mO quàn l' và sO dyng TKTT chung theo yCu câu kinh doanh cOa VPBaink trong 
trng thO'i k5i, vâ!hoc nhm tuân thO các quy djnh cOa pháp lut trong trng thO'i kS'  ho.c tuán thu quy 
djnh cOa FATCA, KYC trên co sO bào dam vic süa dôi, bô sung phO hp'p vO'i các quy dinh cO lien 
quan cUa pháp 1ut. VPBank sê gO'i thông báo cho KHvê vic scra dOi, bô sung Ban Diu kin giao 
djch chung nay theo phuong thci'c quy djnh ti Bàn Diêu kin giao dch chung nay. KH du'p'c coi là 
ch.p thuLn toàn b nhQ'ng ni dung sO'a dôi theo thông báo cOa VPBank nêu KH tiêp tyc sr dyng 
Dich Vu sau thOi diem VPBank thông bào. 

f) KH dä doc va du'?c tu' vn dÀy dO v càc diu khoàn, diu kin t.i Bàn Diu kin giao dich chung, 
bao gm cã các diu khoãn v quyn, nghia vy, trách nhim cOa các ben. KH dOng rang các diêu 
khoàn cOa Bàn Diu kin giao djch chung dã bào dam sir bInh dang gitla KH và VPBank trong viëc 
mO và sO' dyng TKTT. 

g) Chju hoàn toàn trách nhirn trong vic quàn l và sO dyng (các) TKTT chung ctla KH theo dtlng quy 
djnh cOa pháp lut và cOa VPBank. 

Diu 9. Quyn Va Nghia Viii Cüa VPBank 

VPBank có các quyên sau: 

a) Dugc chO dngtrIch tiên (ghi Nç) tO' TKTT chung cOa Khách hang trong nhU'ng tru'O'ng hçip quy dlnh 
tai Khoàn 1, Diëu 6 cOa Bàn Diêu kin giao djch chung nay. 

b) Duc tO' chi thy'c hin các 1nh thanh toàn ctta Khách hang trong nhQ'ng tru'O'ng hpp sau: 

(i) Khách hang khOng thy'c hin dOng hoac  dÀy dO các yêu cÀu véthO tyc thanh toán, lnh thanh toán 
không hç'p pháp, khong ho 1, không khó'p dOng vó'i các yêu to dà dàng k trong ho so mO TKTT 
chung hoc khong phti hç'p vO'i các thOa thu.n gira Khách hang vó'i VPBank; 

(ii) TKTT chung khOng có dO s du' khà dyng hoac  vu'Q't hn mO'c thu chi d thirrc hin các lnh thanh 
toán; 

(iii)Khi Inh thanh toán có lien quan dn các cà nhân, t chtl'c nÀm trong danh sàch den, danh sách 
10 

MBO1F.QD-GGTC/37 

J 



cãnh báo, danh sách phOng, chng rôa tin, chémg tài trç khCing b do các co quan có thm quyn 
ban hânh và/hoC khuyên nghj áp dting vâ/hoC Co YU câu bang van ban üa CO quan nhà nuóC CO 
thârn quyên hoc CO bang cháng ye vic 1nh thanh toán nhãm rira tiên, tài tr khing bô theo quy 
dinh cUa pháp Iuât v phèng Chông rüa tiên vàIhoC khi Inh thanh toán cO lien quan den các yêu 
to Cam v.n/trmg phat theo quy djnh Ci1a CáC to cháC quôC tê, quôc gia kháC và thông I quôc tê ye 
PhOng chOng rüa tiên, cam v.n, trlrng pht; 

(iv) TKTT chung dang bi tam khóa, bj phong tOa toàn b hoC TKTT chung dang bj dóng hoC b tam 
khóa hoaC  phong tOa mt phân ma phân không b tarn  khóa, phong tOa khOng Co dO sO du (trtr 
truO'ng hçp du9'c thâu chi) hotC vuçit hin m'rc thâu Chi de thirC hin CaC Inh thanh toán. 

(v) TKTT chung dang có tranh chap; 

(vi) Các truOng hap kháC theo quy djnh cOa VPBank va quy dnh cua pháp lut hin hành. 

c) DuC tO chi yêu Câu tam  khóa, dóng TKTT chung COa Khách hang khi Khách hang chua hoàn thánh 
nghia vu thanh toán theo quyêt dinh CuOng Chê CU CO quan nhà fluoC CO thãrn quyên ho.0 chua thanh 
toán xong CáC khoãn nv phãi trã Cho VPBank; 

d) DUYC quy djnh vâ áp dyng CáC bin pháp darn bâo an toàn, bão mt trong qua trInh KháCh hang mO và 
sO dyng TKTT chung phO hgp vOi dc thO hoat  dng cua VPBank và phO h9p vOi CaC quy djnh cOa 
pháp luât; 

e) DUGC ap dyng và thu CaC loai phi, pht do KháCh hang vi pharn CC quy djnh cUa pháp lut và COa 
VPBank ye sir dung tài khoãn và quy djnh thanh toán. CáC loai  phi, phat và rnrc phi phat du9'C quy 
djnh trong biêu phi cOa VPBank áp dyng trong trng thai ki; 

f) DUç1C sOa dôi chInh sáCh lien quan dn VC mO, quàn I và sO dyng TKTT theo yêu Câu kinh doanh 
cOa VPBank trong trng thôi ks', và!hoc nhärn tuân thu các quy djnh cüa pháp Iutt trong trng thôi k' 
(bao gOrn pháp lutt ye PhOng, chOng rOa tiên, chông tài trçi khOng bO) hoc tuân thO quy djnh cOa 
FATCA; 

g) Duac cung Cp các thông tin tài khoán và giao djch tài khoàn cOa Khách hang cho ben thO ba theo 
quy dnh cOa Pháp Iuât, quyêt djnh cUa Ca quan nhà nuOc cO thâm quyên, thOa thun vOi Khách hang 
Iioc theo quy djnh COa FATCA; 

Ii) Duac bO trO' CáC nghia vii cOa Khách hang tai  VPBank va xO l các truOng h9p khác theo thOa thun 
giOa VPBank và Khách hang hotc theo quy djnh cOa pháp lut; 

i) DuC quy djnh v s du ti thiu. DUC quyn sOa di, b sung nôi  dung cOa Ban Diu kin giao dch 
chung nay lien quan dn vic mo, quãn l và sO dyng TKTT chung theo yêu câu kinh doanh cOa 
VPBank trong tirng thOi kS',  và/hoãc nhãm tuãn thu cac quy dnh cOa pháp lut trong tOng thOi kS' 
hoac tuan thu quy dinh cOa FATCA, KYC trên co sO bào darn vic sOa dôi, bO sung phO h9p vOi các 
quy djnh cO lien quan ccia pháp lut. VPBank s gOi thông báo cho Kl-1 ye vic sira dOi, bô sung Bàn 
Dieu kin giao djch chung nay theo phuong thrc quy djnh tai  Ban Dieu kin giao djch chung nay; 

j) Duçic min trO tráCh nhirn trong CáC truOng hçip quy djnh tai  Khoãn 2, Diu 6 cOa Bàn Diu kin giao 

dlch chung nay; 

k) Duçc cung cp cho CáC ben có thm quyn thông tin v djch vv TKTT chung, giao djch phc vy cho 

vic tra soát, khiu CáC giao dch TKTT chung theo dOng quy djnh cOa phap lu.t; 

I) Duoc sO dung CC thông tin y  KH và các khoãn tin dyng cOa KR bao gôm Ca CáC thông tin tiir CáC van 
bOn, các tâi lieu do KH cung cap; CáC hp dOng, van ban k kêt gicra KH và VPBank dê cung cap cho 
các don v cO chOc nãng cung cap djch vy thông tin tIn dyng và/hoc dánh giá tin nhirn hoat dng 
hop pháp tai Viêt Narn, hoc cung cap cho các co quan có thârn quyên yêu câu cung cap thông tin 
theo quy djnh cOa pháp lu.t hoc cling cp cho các dOi tác lien quan có hp tác vOi VPBank dê phàt 
triên. cung cp hoãc lien quan dn vic cung cap các san phâm, dch yy cOa VPBank; 
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m) Du'c cung cap thông tin cho Ben thir ba dê phçic vy cong tác quán l và cung Ong thanh toán qua tài 
khoàn cüa VPBank dôi vói Khách hang; 

n) Duac giói thiu các các san phâm, djch vy, chuong trInh khuyên mäi cia VPBank, cãnh báo các ri ro 
khi thyc hin djch vy và các thông báo khác phyc vy cho viêc sü dyng TKTT theo các cách thtirc mi 
VPBank cho là phti h?p  (bao gôrn nhung không giói hn vic gri tin nhãn, email, thông báo trCn 
website,...) vói so lu9'ng và thai gian không h?n  chê; 

o) Duçc thyc hin các quyn khác theo quy djnh cOa VPBank phi hçip vói quy dlnh  cta pháp luât hoãc 
theo thOa thun giia Khách hang vói VPBank không trái vói quy dnh cüa pháp luit hin hành. 

2. VPBank có các nghia viii san: 

a) Thyc hin lnh thanh toán cüa Khách hang sau khi dà kim tra, kim soát tInh hap pháp, hap lé ciia 
lênh thanh toán; 

b) Luu gi€ mu ch k cCia Khách hang, K toán truóng/nguOi phy trách k toán (nu co) và nhi'ng 
nguO'i durc Ciy quyên dê kiCrn tra, dOi chiêu trong qua trInh Khách hang sr dyng TKTT chung: 

c) Huóng dn Khách hang thyc hin dimg quy djnh ciia pháp lut và cita VPBank khi 1p hO so m tài 
khoân, 1p ching to giao djch, 1p lénh thanh toán. rOt hoic np tiên rnt vào tâi khoân Va các quv 
dinh khác có lien quan trong vic sO dyng TKTT chung; 

d) Ghi Co vào TKTT chung cOa Khách hang kp thai các lnh thanh toán chuyn tiri dn, np tin mat 
vao tài khoãn; hoàn trá kip thO các khoãn tiên do sai sot, nhâm ln d ghi Nç dôi vOi TKTT chung 
cUa Khách hang; 

e) Thông tin day dO, kp thO v s dLr và các giao djch phát sinh trên TKTT chung theo thOa thun vO 
Khách hang và chju trách nhim ye tInh chInh xác dôi vói nhOng thông tin do VPBank cung cap; 

f) C.p nh.t kp thOi các thông tin khi có thông bào thay di ni dung trong h so mo TKTT chung cOa 
Khách hang; 

g) Báo quàn. luu trO h so mO tài khoân và các chi.rng tir giao dich qua tài khoOn theo dOng quv dinh cOa 
pháp lu.t và quy djnh cOa VPBank; 

h) Dam bOo bI rn.t cOc thông tin lien quan dn TKTT chung và giao djch trên TKTT chung theo quy 
djnh cOa phOp 1ut; 

i) Các nghia vy khác theo quy djnh cOa pháp lut, 

Diêu 10. Cung Cap Thông Tin, HInh Thü'c Thông Bão Va Các Diéu Khoãn Sü'a Dôi Bô Sung 

KH duc quyn yêu cu VPBank cung cp thông tin v s du TKTT chung, các giao djch phát sinh trén 
TKTT chung và các thông tin cn thi1. khác lien quan tâi vic sO dyng TKTT chung trong qua trInh sr 
dyng tài khoOn. KH cO th gOi d nghj cung cp thông tin tryc tiëp ti các Diem giao djch cOa VPBank 
ho.c thông qua tong dOi din thoi so DT (+844) 39 288 880/1900 545 415/sO din thoi khác theo thông 
báo cOa VPBank hoc thông qua phuong thrc khác do VPBank triên khai ttrngthOi kS'.  KH có nghTa vu 
tuân thU quy dlnh,  yêu câu và thanh toán các khoãn phi,... cUa VPBank khi dê nghj VPBank cung cap 
thông tin. Khi nhn duçc yêu câu hgp l, VPBank se thyc hin cung cap thông tin cho ChO tài khoãn tren 
co sO phO hçp vói quy djnh cOa pháp lut. Vic cung cap thông tin së duçic VPBank thyc hin bang 
phuong thUc do VPBank vâ ChU tài khoán thóa thun ti thOi diem ChO tài khoàn yêu cau phU hç)p vói 
quy djnh cOa phOp lut 

2 Truông h9p ChO tài khoán vâ VPBank dã k kêt các thOa thun, h9p dông (hp dng djch vy ngOn hang 
qua internet, din thoai. email. ..) trong dO có thOa thun ye dch vv  thông báo so du tOi khoán, các giao 
djch phát sinh tren tài khoân ... , viëc thông bOo s ducc VPBank thirc hin theo thOa thuân, hcp dOng dO 
k vói ChO tài khoOn. 

3. TruOng h9p VPBank phong tOa tài khoãn, vic thông báo phong tOa tài khoàn sê duc VPBank thc hiën 
phU hp vOi quy djnh ye thông báo ti Ban Diêu kin giao djch chung nay. 
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4. Kl-1 dông nh.n cac thông bào/thông tin ye san phârn, djch vy, chuong trinh khuyên mi tir VPBank và 
các di tác ciia VPBank theo các phuong thác nhu quy djnh ti Diu nay. 

5. VPBank sê thông báo cho KH cac vn d lien quan tói viêc mo sü dyng TKTT cQng nhu các san phârn, 
dch vy cüa VPBank bao gôm cà các sUa dôi bô sung các diêu khoàn diêu kin theo Bàn Diêu kin giao 
djch chung nay và các stra di, bô sung, các diêu chinh ye chInh sách ciia VPBank dôi vó'i TKTT, bang 
môt trong các phu'ong thtrc lien h do VPBank trin khai tirng thOi kS'  bao gôm nhung không giói hn mt 
trong cac phu'ang thjrc sau: gçi din thoi; gui tin nhän SMS hoc giri email tài sO din thoi, dja chi 
email cOa KH hoc cUa Dii din theo pháp lut/Di din theo Oy quyên cOa KH dã dang k ti Giây ctê 
nghi kiêm Hop dông; niêm yet tai try sâ dja diem kinh doanh hoc thông báo trên website chinh thtrc cOa 
VPBank (website: www.vpbank.com.vn). Dôi voi các ni dung VPBank thông báo cho ChOng tôi bang 
van bàn, ChOng tôi hiêu rang van bàn có the dupe VPBank 1p và gui bang bàn giây hoc bang các thông 
diêp dü lieu qua tin nhän SMS hoäc email cho KH theo quy djnh ti Diêu nay. VPBank không có nghia 
vii phài xác minh viêc KH dà nhn dupe các thông báo dupe VPBank gui cho KH. TruO'ng hop KH có sy 
tha\ dot dia chi, so diên thoat email lien he thi phai thuc hien thu tue thay doi thong tin theo quy dinh cua 
VPBank; nêu không thay dOi thông tin thi VPBank có quyên thông báo theo dla  chi. sO din thoii và 
email cü và rnc nhiên coi nhu Khách hang d nhn du'c thông báo khi VPBank thông báo tói da chi, sO 
din thoi và email nay và ni dung các thông báo nay có giá trj rang buc IKE. 

6. TrO truOng hap Bàn Diu kiên giao djch chung nay có quy djnh khác, KH dime coi là chap thun toàn b 
nhüng nôi dung sOa dôi theo thông bào cüa VPBank nêu KH tiêp tyc sir dyng TKTT sau thô'i diem 
VPBank có thông báo. 

Bieu 11. Tra Soát, Xtr 1 Khiu Ni Trong Qua TrInh Sir Ding TKTT Chung 

Phu'irng thuc tip nhn dê ngh tra soát, khiu ni cüa Khách hang 

a) Khi có nhu câu tra soát, khiêu ni dOi voi các giao djch TKTT chung, Khách hang có the tryc tiêp dn 
càc Diem giao djch cua VPBank hoãc lien h vói VPBank thông qua tong dài din thoii sO OT (+844) 
39 288 880 / 1900 545 415/sO din thoai khác theo thông báo cOa VPBank hotc thông qua phu'ong 
thOc khác do VPBank triên khai và thông bào cho Khách hang tOng thai ks'. Trung hop Khách hang 
denghj tra soát, khiêu nai qua tOng dài din thoi cOa VPBank, Khách hang có trách nhim bO sung 
giây d nghj tra soát, khieu nii (theo mu cUa VPBank) trong thO htn do VPBank quy djnh trong 
tOng thOi k9. Khách hang can tuân thO day dO càc quy djnh. yeu câu và thu tyc theo quy dlnh  cOa 
VPBank khi thuc hiCn tra soàt. khiêu nai phO hap vol quy djnh cOa pháp lu.t. TruOng hop Oy quyên 
cho nguOi khác dC ngh tra soát, khieu nail, khách hang thyc hiên theo quy djnh cOa VPBank và quy 
dlnh cOa pháp lut ye Oy quyên. 

b) ThO hn Khách hang duçac quyn d nghj tra soát, khiu nii là 60 ngày k tO ngày phàt sinh giao djch 
dê nghj tra soát, khieu nal. Sau thOi han nay ma KH khOng thyc hin viêc dê nghj tra soát, khiêu ni, 
KH tu chuu moi tiach nhiern, thiet hai phat sinh ya dông y chap nhân rnoi hâu qua co the xay ia va 
cam ket khOng co bat kS'  khieu  nai,  khieu kin gI vói VPBank. 

2. Thai han xO 19 d nghi tra soát, khiu ni cUa VPBank: Trong thôi htn ti da 30 ngày lam vic kê tr ngày 
tiCp nhân de ngh tra soát, khieu nai Ian dâu cOa KH, VPBank s thuc hiên xO 19 de nghi tra soát, khiêu 
nal cua KM. 

3. XO 19 kêt qua tra soát, khiu nai: 

ViCe xO 19 kt qua tra soàt, khiu ni cOa KR se duc VPBank thuc hiCn trong thOi hn theo quy dnh cOa 
pháp hut và dam bão các nguyen täc sau: 

a) Tru'O'ng hop có tn tht phát sinh va nguyen nhân dugc xae djnh khOng do li cOa Kl-I vàIhoc khOng 
thuc các truOng hop bat khà kháng theo quy djnh ti Bàn Diêu kin giao djch chung, trong thOi hn 
tôi da 05 ngày lam viCc kC ttr ngày thông báo kCi qua tra soát, khiêu ni cho KR, VPBank se thyc hiCn 
vic bOi hoàn cho KR theo thOa thun bang van bàn giCia VPBank và KH. 

N 
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b) Tru'Ong hcip có tn tht phát sinh và nguyen nhân duçc xác djnh do Ii ciia KH: VPBank không có 
nghia vt thyc hin vic bôi hoàn ton that cho Khách hang. 

c) TruOng hçip ht thOi hn x l d iighj tra soát, khiu ni theo thóa thun ti Khoàn 2 Diu nay ma 

chua xác dinh duçic nguyen nhan hay lôi cüa Ben nào thI trong vông 15ngày lam vic tiêp theo. 
VPBank và KH së thóa thuân bang van bàn ye phung an xü' l tra soát, khiëu ni. 

d) Truàng hçp vy vic có d.0 hiu ti phim, yPBank sê thçrc hin thông báo cho co quan nhà nuOC co 
thãrn quyén theo quy djnh cOa pháp lLtt ye to tung hInh sir và báo cáo Ngân hang Nhà nu'óc (Vu 
thanh toán, co quan thanh tra, giám sat ngân hang, Ngân hang nhà nu,ó'c tinh, thành phô trên Wa bàn); 
dOng thOi, thông báo bang van bàn cho KH ye tInh tr.ng xô,  l dê nghj tra soát, khiêu ni. Vic xir l' 

két qua tra soát, khiêu ni trong tru'ng hQp nay së phçi thu9C vào kêt qua giai quyet ca co quan nhà 
fluóC có thrn quyên. Trong truOng hçip co quan nba nu,o có thâm quyên thông báo kêt qua giài quyCt 
không có yeu to ti phm, trong vOng 1 5 ngày lam vic kê lilt ngày Co kêt lu.n ua CO quan nhà nuóc 
cO thm quyn, VPBank và KH së thOa thuân v phuang an xü l kt qua tra soát. khiêu ni. 

e) Truing h?p  VPBank, KH và CãC ben lien quan không thOathu.n duçc vâIhoc khong dng vol qua 
trinli dO nghj tra soát, khieu nii thI viêc giái quyCt tranh chap dugc thyc hin theo diling quy dnh pháp 
luOt. 

Diu 12. Sir Kin Bat Khá Kháng Va ThOa Thun Cüa Các Ben Lien Quan Khi Xãy Ra Sii' Kiin Bt 
Khá Kháng 

Sy kin bt khà kháng là sy,  kin xây ra rnt cách khách quan ma rni Ben ho.c CáC Ben trong Bàn DiOu 
kiên giao dich chung không the luong tiuoc duoc va khong the khãC phuc dUOC dê thuc hien cac nghia vu 
cüa rnInh theo Bàn Diu kin giao dlch  chung, mc d dã áp dyng mi bin pháp can thiêt và kha nãng 
cho phép. 

2. Các Ben nht tn thOa thun môt trong các tru'ô'ng hçp sau du'çic coi là sr kin bt khã kháng: 

a) Chin tranh hoc do thiên tai ho.c do thay di chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nu'óc; 

b) Quyt djnh, yêu cu ciia co quan nhà nu'Oc Co thrn quyn, t chü'c the quc t các t chilrc quc t có 
lien quan dn cac hoat dông phông, chông rU'a tiên, chong tài tr khtng bO, cam vn/trirng ph?t, phông 
chong gian l.n; 

c) S C6 doô'ng truy6n, diên, mang, thit bi, vi rOt, các li k5 thut, sy' gián doin trong vic cung cEip 

djch vu tilt' các nba cung cp, ben thu ba cung cap djch vu cho VPBank.....xày ra bat ngO', närn ngoài 
khà nãng kiCm soát cia VPBank. 

d) Các stt  kin xày ma mt cách khách quail không th lu'O'ng tru'ó'c du'gc và khong th khc phyc duc 
m.c dO VPBank dà áp dyng mçi bin pháp can thiét và khâ nãng cho phép; 

e) Các tru'O'ng hcp khác theo quy djnh cia pháp lut. 

3. Khi xáy ra sy' kin bt khà khang, VPBank trong phm vi khá nang có th së thyc hin thông báo cho 
Khách hang duc bit, áp dyng t6i da các biên pháp d hn che, khàc phyc sy' cô, bào dam vic cung cap 

Dch vy cho Khách hang mt each lien tyC. Khong phy thuc vào quy djnh tii Khoàn nay, vic môt trong 
các Bên/Các Ben bj tác dng böi sy' kin bt khá kháng dn den khong thyc hin du'c nghia vu cilia rnlnh 
theo Bàn Diu kin giao djch chung se khOng bj CO! là vi phm nghia vy theo Bàn Diêu kin giao dlch 
chung và cOng khOng phai Ia co sO' dê ben cOn Ii yêu câu bOi thu'O'ng, pht vi phm và càc quyên khác 
theo quy djnh ti Bàn Diu ldn giao djch chung. 

Diu 13. Bão Dam An Toàn Va Báo Mt Trong Qua TrInh SO' Diing TKTT Chung 

DO dam bào an toàn và bào mt trong sO dyng TKTT chung, KH cO tràch nhiêm: 

a) Bão mitt các thông tin ye TKTT chung cilia KH, khOngchuyOn giao thông tin cilia Khàch hang cho ben 
thuh ba trili' truOng hçp co quan nhà nu'Oc có thâm quyên yëu c.0 và/hoc dä du'cc quy dlnh  cy the tal 
Bàn Dieu kin giao djch chung. 
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b) Tuân thU cac hu'Ong dan, quy trInh giao dch cUa VPBank khi thc hin các giao djch TKTT chung. 
Khách hang phai k dUng chü k d dãng k vó VPBank khi thc hin các giao dch TKTT chung Co 
yêu cãu chEl k cUa KH. Dê dam bão an toàn cho tài san vâ giao djch cUa Khách hang, bang Bàn Diëu 
kin giao dlch  chung nay, KH dOng và dê nghj VPBank thc hin các bin pháp xác minh can thiêt 
và/hoãc tarn khóa, tir chôi giao dich khi VPBank nhn thây chCr k cUa KH trên các chrng tir giao 
djch khong dUng vâi mâu chCr k' KH dã dang k ti VPBank. 

c) Trumg hp KH thii'c hin giao djch qua các phuong tin din ttr, thy tUng giao djch, djch vv ma 
Khách hang thirc hin, KH có th dixc yêu cu sU diing mt ho.c mt so cac yêu to bão mt tuong 
rng vO phuong thirc xac thçrc KH ma giao djch, djch vy do yêu câu bao gôrn nhung khOng giói hn 

thông tin ye s tài khoán, ten chU tài khoán, so diên thoal, email ma KH dã dang k vOi VPBank, 
KR có trách nhirn bão mt các yêu to báo mt nêu trên, dông thOi phãi thyc hin các bin pháp hçp 
l dê ngän chän viêc sU ding trái phép các yu tO bào mt nêu trên. KH chlu trách nhirn ye các thit 
hai xáy ra do các yu to báo mt bj lô, bi dánh cap, b li dung..... 

d) KH cO trách nhim báo quàn các thit bj din tU duçc dUng d kt n6i vol h thng cUa VPBank và 
thuc hiën các giao dich tai khoàn (may tInh, diên thoai.....), KH khong nên rOi thiet bj ma KH dUng 
dé giao djch vao bt k5' lUc nào hoäc de bat kS'  nguô'i khác sO dyng thiêt bj do cho den khi Khách hang 
da dang xuât khOi h thông, man hInh giao djch. 

e) Thông báo và phi hçp kjp thôi vol VPBank d xu l các vn dê lien quan tOi vic bào darn an toàn và 
hUo môt TKTT chung trong qua trInh sO dung TKTT chung. Dê dam báo an toân cho tài san và giao 
dch cOa Khách hang, bang Bàn Diêu kin giao djch chung nay, KR dOng và dê nghj VPBank thirc 
hiên các bin pháp thIch h'p nhu t.m khóa TKTT chung, tr chOi giao djch tài khoán khi các yu tO 
hâo môt cOa KH duGc he thông kiêrn tra va phân hOi là khOng chInh xác sau mt so lan truy cp nhât 
di nh. 

f) iuân thU các nghia vy, trách nhirn khác theo quy djnh cOa pháp lut v bào dam an toàn và bUo rnt 
thông tin trong sir diing tài khoàn. 

2 D dam bâo an toàn va bào m.t trong sO dyng TKTT chung, VPBank cO trách nhim: 

a) Thuc hin các bin pháp dam bão an toàn, phOng ngUa rOi ro cho giao dch tài khoán theo các nguyen 
täc, quy djnh cUa pháp lut. 

b) Bão rnt thông tin lien quan dn hoat  dng tài khoãn phU hp vOi Bàn Diu kin giao djch chung và 
quy djnh cUa pháp lut. 

c) Tuân thU cac nghia vu, trách nhiCrn khác theo quy djnh cUa pháp lu.t v darn báo an toàn và báo nt 
thông tin trong sO dyng tài khoán. 

3. Khi các thông tin v TKTT chung, các thông tin v yu t bão m.t TKTT chung bj I, b 19i dyng, 
phái báo ngay cho VPBank theo sO DT (+844) 39 288 880/1900 545 415/sO din thoi khác theo thO 
báo cUa VPBank ttrng thOi kS'  hoc Diem giao djch gân nhât. Bang Bàn Dieu kin giao djch chungny 
KR dOng y va dê nghi VPBank thuc hiên tam khoa TKTT chung ngay khi nhân duoc thông hao cua' 
hoäc áp dung các biên pháp phOng ngUa rOi ro khác dOng thOi phOi hp vOl các ben lien quan de thçrëin 
các bin phàp nghip vy can thiêt khác nhäm ngãn chan các thit hi cO the xày ra. 

i)iu 14. Tuân ThU FATCA 

KR xác nhn rang (i) KH dã duc NH thông bào v Diu khoán và Diu kin ye tuân thu do lu.t 
FATCA dành cho Khách hang to chUc tren website cOa VPBank (www.vpbank.com.vn) ("Diêu khoàn Va 
Diêu kiên FATCA"); (ii) KH dã doe, hiêu rO và cam ket man thU dày dO các ni dung trong bàn Diêu 
khoàn và DiCu kin FATCA nay; (iii) KH dOng rang VPBank cO quyên thay dOi (sOa dOi, bO sung, thay 
the) càc ni dung cOa bàn Diei khoàn và Diêu kin FATCA trong tOng thO k5' theo quyet djnh cOa NH 
ma khOng phái thông bao truOc hoc nhn duc sy dng cUa KR. 

Diu 15. Lut Biu Chinh Va Giãi Quyh Tranh Chap 
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GMDSC 
NGAN HANG 

/ ThUCAS L CO 
VIT NAM 

THNH VUN 

1. Giày dé nghi kiêrn Hop dông, Bàn Diêu kiên giao djch chung nay dugc giài thIch và diêu chinh bOi pháp 
luãtViêtNam. 

2. Càc tranh chip phát sinh to hoc lien quan dn Bàn Diu kin giao djch chung nay së du'gc Các Ben bàn 
bc xO l trên tinh than hçp tác, bInh dãng và ton trçng ln nhau. 

3. TruOng hçp Các Ben khong tir thOa thun duçic ho.c không rnun thOa thun vO'i nhau, mt trong Các 
Ben có quyén khó kién ra TOa an nhán dan có thám quyén dê giài quyêt theo quy dlnh  cOa pháp lu.t. Các 
Ben thông nhât rang, dja chi eOa Khách hang nhu nêu t?i  myc thông tin KH — Giây dê nghi kiêm i-lgp 
dông và dja chi cOa VPBank nhu nêu ti Phân dành cho Ngân hang — Giây dê nghi kiêrn Hçip dông là dia 
chi dugc sO dyng de Tea an xác djnh thârn quyên giái quyêt tranh chap theo quy dnh cOa phàp iuât. 

Truông hçp Khách hang thay dôi dja chi ma không thông báo cho Ben Ngan hang bang van bàn, thI du9c 
hiêu là Khách hang cô tInh giâu dja chi, trôn tránh nghia vy và Ben Ngân hang cO quyên yêu câu TOa an 
thy l giài quyêt vy an theo thO tyc chung. Khách hang chap nhn viêc TOa an xét xO v.ng rn.t Khàch 
hang, ké cã truông hçp không lay du'Q'c lô'i khai cOa Khách hang. 

Diéu 16. Biêu Khoán Thi Hành 

L Bàn Diu kin giao djch chung cOng vó'i càc Giiy d nghj kiêrn Hçp dng và Diu khoàn Va Diu kin ye 

tuân thO dao luât FATCA dành cho Khách hang to chOc trên website cOa VPBank se t.o thành rnt vOn 
bàn thOa thun hoàn chinh ye mO và sO dyng TKTT gicia VPBank và KH. 

2. Các diêu khoãn và diêu kin cOa Bàn DiCu kin giao djch chung nay có hiu lye k tir ngày ãp dung nhu 
nCu t?i  phân dâu Bàn Diêu kin giao djch chung nay. 

3. NhO'ng van d chua duc d cp dn trong Bàn Diu kin giao djch chung nay së du9c thuc hiên then 
Quy djnh mO và sO dyng TKTT chung cOa VPBank, các các cam két, thóa thun khác giOa KH vói 
VPBank (nu co) và theo quy djnh cOa pháp lut có lien quan. 

4. Tru&ng hçp có diu khoàn nào do cOa Bàn Diu kin giao dch chung nay bj vô hiu theo phán quyt cOa 
co quan cO thâm quyên thI các diêu khoàn cOn li vn gitr nguyen hiu içrc vol Càc Ben. Càc Ben së bàn 
bac, thOa thun dê sOa di, bô sung ii diêu khoãn do cho phO hp vói quy djnh cOa phàp lu.t. 

5. KH xác nhân là dã d9c, hiu rO và cam kt time hin dOng Bàn Diu kin giao dch chung nay, eàe quy 
dlnh khác cOa VPBank lien quan dn TKTT chung và càc quy djnh phàp lut hin hành cOa Vit Nani en 
lieu quan. 

NGAN HANGjMçP VIET NAM TH!NH VIIQNG 
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