
BAN IMEU KIN GIAO DICH CHUNG 
yE MO vA SI DVNG  TA! KHOAN TIEN G1L CO K( HN vOi MVC  DICH TIET 

MM GII GOP DREAM SAVINGS 

(Apdingtrngay26../Ji../..iD.'2...) 

KInh gü'i Quj Khdch hang, 

Bang vic ch9n chap thuin n5i dung Bàn Dieu kiin giao djch chung ve mö và sü dyng Tài khodn 

TIM gui có k3 han vol muc dIch tj/ kiêm gui gOp Dream Savings, Khdch hang xác nhçin dngj và 

cam th tuân thu các diM khoãn va diM k&n  v mö và sfr dyng tài khoOn tiM gal cO kj) hin gui gop 
Dream Savings vOl mic tIclz tMt kiem trong Bàn DiM kiçn giao djch chung nay. 

.A .,. Dieu 1. Giai Thich Tir Ngir 

1. Khách Hàng/KH: Là cá nhân có Tài khoãn tin gCri có k' han  vâi miic dIch ti& kim gCri 

gop Dream Savings tti VPBank. 

2. VPBank: Là Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vucing. 

3. Ban Diu kin giao dlch  chung: Là các diu khoãn n djnh do VPBank cong b d áp 

diving chung cho các Khách hang mo Tài khoãn tin g1ri có k' han  vOi miic dIch tit kim 
giri gop Dream Savings thông qua ling diing Dream Web! Dream App cOa VPBank. 

4. Khoãn tin gui: Là các khoán tin gcri cO k' han  vâi mic dIch tit kim duçic Khách hang 
gi'ri vao Tài khoán tin gi.'ri có kS' han vOi migic dIch ti& kim gui gop Dream Savings thông 
qua Dream Web/Dream App, theo do Khách hang së dang nhp Dream Web/Dream App 
bang ten dang nhp và mt khu do VPBank cp cho Khách hang và thirc hin các giao 
djch tin gi:ri tin trigre tuyn thông qua vic trIch nçi tài khoãn thanh toán. Khoán tin cOa 
Khách hang dirçc gCri vào Tài khoán tin gCri có kS' han vài migic dIch tit kim gCri gop 
Dream Savings và thrçic hrâng lài theo quy djnh cüa VPBank, duçic bão him theo quy 
djnh cüa pháp lust v báo him tin gCri. 

5. Tài khoán tin gui có k3i han  vó'i mc dIch tit kim gui gop Dream Savings!Tài 
khoãn tin gfri: Là hlnh thtrc gi:ri tin trên Tài khoán tin gcri có kS' han dinii dng tit 
kim có kS' han, theo do Khách hang là chU tài khoán tin gui hoc các dng chü tài khoãn 
tin gi:ri ligra ch9n k' han  gui tin và dixqc phép np tin tang g6c vào tài khoãn bt cu khi 
nào có nhu cu (trfr 31 ngày cui cüng cüa k' han  gcri tin, bao gm Ca ngày nghi giao 
djch) và không han  ch s6 tin np vào ti da. Tin gui tit kim si.r diging Tài khoãn tin 
gui së bao gm nhiu khoãn tin gui có k' han  v6i migic dIch tit kim vâi kS' hn cüa mi 
khoán tin gi'ri duçc xac djnh tr th?yi dim nôp tin dn thri dim dáo han cüa Tài khoàn 
tin gui. Toàn b s dii tin gui cüa Khách hang sê diiçic tigr dng áp dung theo các müc lai 
sut niêm yt (ap diging cho toàn bO s dii tai  thui dim ma Tài khoán tin gui và các khoãn 
np tin tang gc có thai han  gfri tin là tir 06 tháng tra len tInh tir thai dim np tin tang 
gc tói thai dim dáo han  cüa cá Khoãn tin gui) và lAi sut diu chinh (ap diging cho toàn 
b các khoãn np tin tang gc cO thai han  gui tin là dtrâi 06 tháng tInh tfr thui dim np 
tin tang gc tai thai dim dáo han  cüa Khoán tin gui) mâi ngay khi VPBank thay dM lài 
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sut. 

6. Dream Web/Dream App: Là website/t'rng diing Ngan hang din tCr cUa VPBank duçc 

trin khai trên may tInh hoc din thoi di dng có kt ni Internet, giüp KH quãn l2 tài 

chinh Ca nhân; dng thai cung cp cho KH các djch vii ngân hang din tCr, bao gm ma a 

sü diing Tãi khoãn tin gi:ri CO k5' htn vâi miic dIch tit kim g1ri gop Dream Savings. 

Dieu 2. Dic Diem Tai Khoan Tien Gin Co Ky Han Voi Muc Dich Tiet Kiçm Gin Gop 
Dream Savings 

Loi tin huy dng: Dng Vit Nam (VND). 

2. K hn gfri tin: Tài khoãn tin gui có kS'  hn vai miic dIch tit kim gCri gop Dream 

Savings là loi tài khoán tit kim có kS'  han.  KS' h?n cOa Tài khoân tin gCri cO k5' hn vâi 

mic dIch tit kim gCri gop Dream Savings là tr 01 tháng dn 180 thang và phãi là k5' hn 

trôn tháng. K5' hn cüa tüng khoãn tin gui ti& kim trong Tài khoán tin gCri có k5' hn 

vai mic dIch tit kim gui gop Dream Savings dixçic xác djnh tr ngày np tin dn ngày 

dáo hin cüa Tài khoàn tin gui có k5' hn vài miic dIch tit kim g1ri gop Dream Savings. 

3. S tin gfri ti thiêu: 100.000 VND/l Ln gCri tin (bao gm ln gCri ban du và các thn 

gi'ri sau) và khách hang phãi gcri tin ngay khi ma Tài khoãn tin gui. 

4. LAi sut áp ding, phirong phãp tInh lAi Va phwrng thfrc trã läi: 

a) Lãi sut áp dung cho các Khoãn tin gfri có kS' hn dirO'i 6 tháng: 

(i) LAi sut áp dicing cho các Khoãn tin gCri CO k5' h?n  dithi 6 tháng (bao gôm gfri 

ln du và np tang gc) là läi suit diu chinh. 

(ii) Các mi.'rc lài suAt diu chinh áp diing cho các k5' hn ci th sê dirge VPBank 

cong b trng th&i k5' và mcrc lài sut nay có th dirge diu chinh theo quyt djnh 

cüa VPBank. Toàn b s6 dir trên Tài khoãn tit kim gi'ri gop Dream Savings së 

dirgc tir dng áp diing theo mirc lâî sut mai k tu khi Quy& djnh ban hành biu 

lãi sut mâi cOa VPBank CO hiêu hic. 

b) LAi sut áp ditng cho các Khoãn tin gfri co k5 hn tir 6 tháng tr& len:: 

(i) Lãi sut áp diing cho các Khoán tin gui có k5' hn ti'r 6 tháng trâ len së bao 

gm lãi sut niêm yt và lãi suit diu chinh. 

(ii) Các muc lãi 5utt niêm y& và lâi su.t diu chinh tircrng ung áp diing cho cac k5' 

han së dirge VPBank cong b theo tirng thai k5' và muc lãi sut nay có th dirge 

diu chinh theo Quyt djnh cOa VPBank trng thai k5'. Toàn b sO dir trén Tài 

khoãn tin gui có k5' han  vài miic dIch tit kim gui gop Dream Savings sê 

dirge tir dng áp dung theo mmrc lài suit niêm y& và Iâi sut diu chinh mâi thy 

theo thai gian áp diing t1rng miic lài sut k tr khi Quyt djnh ban hành biu läi 

sut mài cUa VPBank eO hiêu lire nhir sau: 

- Lãi sut niêm yet: Ap dirng cho toàn b s dir tai  thai dim ma Tài khoãn tin 

gui và các khoãn np tin tang gc có thai han  gui tin là tir 06 thang tra len 
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tInh tü thi dim np tin tang gc tci thi dim dáo htn cüa Ca Tài khoãn tin 
gCri có k' han.  Toàn b s dii tin gti tfr khi ma Tài khoãn tin gCri và các khoân 
np tin tang gc nay sê diiçic áp diing mrc lãi sut niêm yt duqc VPBank cOng 

b trong tlrng thai k' dn khi Tài khoãn tin gcri dn han. 

Lài sut diu chinh: Ap ding cho toàn b các khoãn np tin tang gc có thai 

han gui tin là dixai 06 tháng tInh tü thai dim np tin tang gc t6i thai dim 

dáo han  cüa Ca Khoãn tin gcri. Toàn b s dii tin giri nay cUa cac khoãn np 

tin tang gc sê thrc áp diing müc lãi sut diu chinh di.rçc VPBank cong b 

trong trng th&i kS'  dn khi Tài khoán tin gi'ri dn han. 

c) Khách hang dng d VPBank tir dng thirc hin vic diu chinh lâi sut niêm y& và 

lâi sut diu chinh theo quy djnh cOa VPBank phü hçip vâi thOa thun tai  Bàn Diu 

kin giao djch chung nay và thông báo cho KH theo quy djnh cOa pháp lust. KH chAp 

thuân mirc lãi suAt mói k tr thai dim VPBank thigrc hiên vic diu chinh. 

d) Mcrc lãi suAt niêm yt, lài suAt diu chinh nêu tai  Dim a, b Khoán 4 Diu nay thrçc ap 

dicing d tInh lAi theo phi.ro'ng pháp tInh lài quy djnh tai  Dim e, Khoán 4 Diu nay, các 

müc lAi suAt nay BANG chInh mic lâi suAt näm twng ung (lâi suAt quy di) theo 

phucmg pháp tInh läi si'r diving: 

(i) Thai han  tInh lãi disqc xác djnh tü ngày tip theo ngày VPBank nhn tin gCri 

dn ht ngày VPBank thanh toán h& toàn b Khoàn tin giri cho Khách hang; 

(ii) Sdii th%rc th d tInh lAi là s6 dii dAu ngày tmnh lAi. 

D lam rO, mi'rc läi suAt quy di nay không diiçc áp diing d tInh lài theo phiiang pháp 
tInh lAi quy djnh tai  Dim e, Khoãn 4 Diu nay 

e) Phiwng pháp tInh lAi: 

(i) Thai han tInh lãi và thai dim xác dinh s dii d tInh lâi: Thai han tInh lài dirnc 

xác djnh tir ngày VPBank nhn tin gui dn ht ngày lin k tniiàc ngày thanh 

toán h& Khoán tin gui (tInh ngày du, bO ngày cu6i cUa thai han  tInh lãi) và 
thai dim xác djnh s dii d tInh lài là cuM mi ngày trong thai han  tInh lài. 

(ii) Tin lãi diiçic tInh trên Co s mt nam là 365 ngày. S tin Iài VPBank phái trã 
mi kS'  duçic tInh theo cOng thirc bang (=) (S dii th?c th nhân (x) So ngày 
duy trI s dii thixc t nhân (x) Lài suAt tInh lâi) chia (1) 365, trong do: 

S dii thijc t: Là s6 dii cui ngày tInh lâi cOa s dii tin gui ma VPBank cOn 

phái trã cho Khách hang duçc su diing d tInh lãi theo thOa thun tai  Bàn Diu 
kin giao djch chung nay và quy djnh cOa pháp lust. 

S ngày duy trI s dii thirc t: Là s ngày ma s dii thirc t cui mi ngày 
khOng thay di. 



Lài sut tInh lâi: Là mCrc lãi sut duçic quy djnh tai  Bàn Diu kin giao djch 
chung nay. Lãi sut tInh lãi thrçc tInh theo t l %/näm vâi mt näm là 365 
ngày. 

(iii) D6i vâi Khoán tin giri ma thai han  tInh ti.'r khi VPBank nhtn tin gcri dn khi 
Khách hang rUt tin la duài mt ngày: Th&i han  tmnh lai va s ngày duy trI s 
du thrc t d tInh Iâi drc xác djnh là 01 (met) ngày, s dtr thrc th dung d 

tInh lâi là s dis cui ngày trong thai han  tInh lAi hoc s du tai  thii dim 

Khách hang rUt tin tüy thuc vào th?iii dim nào dn tnrâc. Tnrng hçip Khách 

hang gCri tin và rUt tin trong cüng ngày lam vic khi Khách hang không dirçc 
huàng Iâi. 

f) Phi.rnng thCrc trã lâi: Trã lâi mt 1n vào ngày kt thUc kS' han cUa Tài khoán tin gcri 

hoc vão ngày thrc t Khách hang tht toán Tài khoán tin gCri. Vic quy djnh các 

phixang tht'rc trá lài khác do VPBank quyt djnh, trin khai trong t&ng thi kS'. 

5. Bong tin chi trã gc và lãi: Là dng tin ma Khách hang dâ gui. 
A. .A ,. ,. .A 

6. Phi gui va rut tien tren Tai khoan tien gin co ky hn voi miic dich tiet kiçm gui gop 
Dream Savings: Theo quy djnh cUa VPBank tirng th?i kS'. 

7. Bja dim gfri và rut tin 

a) Khách hang thirc hin ma Tài khoán tin gUi có kS' han vâi miic dIch tit kim gfri gop 

Dream Savings trén ing diving Dream Web! Dream App. 

b) Khách hang có th gCri them tin (tang s du) vào Tài khoàn tin gcri có k5' han  vâi 
miic dIch ti& kim gCri gop Dream Savings trên Crng ding Dream Web/Dream 

App/VPBank Online/VPBank Mobile và quy giao djch cUa các chi nhánh/ phông 
giao djch VPBank. 

c) Khách hang tAt toán Tài khoàn tin gui có k' han  vói m1ic dIch tit kim gtri gop 

Dream Savings trên Crng ding Dream Web/Dream App/VPBank Online/VPBank 

Mobile, quy giao djch cUa các chi nhánhl phông giao djch VPBank. 
.A A A .. ,.A,.,, ,. .L . 8. Gin tien va truy van so dir Tai khoan tien gui CO ky hn vol mic dich tiet kiçm gui 

gOp Dream Savings 

a) Di vci k' han  01 thang, Khách hang chi dixçic gi'ri 01 thn vào ngày ma Tài khoãn tin 

gcri có kS' han vói m'ic dIch tit kim gcri gop Dream Savings. 

b) Di vai các k' han  cèn  lai,  trong  kS' han g1ri tin, Khách hang có th gcri tin vao Tài 

khoàn tin gui có k' han vai mvc dIch tit kim gcri gop Dream Savings bAt cu lUc nào 

và không gi6i han  s thn np, s tin np t6i da vào tài khoàn mi thn np, ngoai tr1r 

quy djnh tai  Dim c Khoàn nay. 

c) Khách hang không duçc phép gui them tin vào Tài khoán tin gui có kS' han vai miic 

dIch tit kim gui gop Dream Savings trong 31 ngày cui cüng cUa k' han  gui tin 

(bao gm cá ngày nghi giao djch). S ngày thirc t cUa k' cu6i cüng gui gop theo djnh 

kS' không nhO han 31 ngày. 
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d) Khi cn gcri them tin vao Tài khoãn tin gcri có kS' han vói mic dIch ti& kim gii gop 

Dream Savings, ngoài hInh thüc np tin trrc tip tai  quAy giao djch cüa VPBank, 
Khách hang có th lira ch9n mt trong các hInh thüc chuyn khoán ghi CO vão Tãi 

khoãn tin gcri có kS' han vi mic dIch ti& kim gui gop Dream Savings nhu sau: 

(i) Dãng k chuyn tin tr dng theo djnh kS'  tr tài khoãn thanh toán VPSuper cüa 

khách hang tai  VPBank khi dang k ma Tài khoãn tin g1ri có k' han  vâi miic 

dIch tit kim gri gop Dream Savings trên (mg diging Dream Web/Dream 

App/VPBank Online/VPBank Mobile. Nu tài khoãn dàng k,2 không dü tin tai 
ngày có däng k chuyn tin tir dng thI h thng cUa VPBank se không thijc 

hin chuyn tin và sê không thirc hin chuyn tin lai  khi tài khoãn dâ dàng k 

có dO tin vào các ngày sau do. Tuy nhiên, tai  các ngày dàng k chuyn tiAn djnh 

kS' tir ding tip theo, nu tài khoãn dO tin, h thng vAn thirc hin bInh thuang. 

Co 3 djnh k' chuyn tin tir dng khách hang có th dang k: 

Djnh k' hang ngày 

Djnhk'hangtuAn 

Djnhk'hàngtháng. 

(ii) Khách hang chO dng dt 1nh chuyn tin tr tài khoOn thanh toán cOa khách 

hang tai  VPBank sang Tài khoân tin gCri cO k' han  vai miic dIch ti& kim gi'ri 

gop Dream Savings qua các kênh: Dream Web/Dream App, tai  quAy, trên 

VPBank Online, trên VPBank Mobile. 

(iii) Khách hang có th thay di s6 tin np djnh k' và djnh k5' chuyn tin tir dng. 

e) VPBank sê thirc hin nhAn tin thông báo cho khách hang sau khi khách hang thc hin 

thành cong giao djch g(mi tin váo Tài khoãn tin gi'ri cO k' han  vói mic dIch tit kim 

gui gop Dream Savings. 

f) Tra ci.'ru s dis: Khách hang có th tra ci.'ru s dix cOa Tài khoãn tin g(ri có kS' han vâi 

miic dIch tit kim gCri gop Dream Savings tai  quAy hoc trên Dream Web/Dream 

App/VPBank Online/VPBank Mobile. Trtr&ng hçmp tra c(mu s dix tai  quAy, VPBank së 

thirc hin xác nhn s dix cOa Tài khoán tin gui cO k' han  vâi miic dIch tit kim gcri 

gOp Dream Savings tai  thai dim tra cfru (gia, ngay) theo quy trInh nghip vi cUa 

VPBank trng thai kS'. 

9. Quy dnh v tt toán trtr(mc han  Tài khoãn tin gil có k han vOi ml1c dIch tit kim 
Dream Savings: 

a) Khách hang duçic tAt toán toàn bO Tài khoãn tin gui có kS' han vOi miic dIch tit kim 

g(mi gop Dream Savings trixâc han,  nhixng không thmqc tAt toán mt phAn Tài khoân tin 
g(mi có k' han  vài miic dIch ti& kim gui gop Dream Savings tri.râc han. 

b) Tri.rang hqp tAt toán Tãi khoOn tin g(mi có kS' han vâi miic dIch tiêt kim g(mi gop 

Dream Savings trixac han,  m(mc lâi suAt t6i da áp dçing di vâi Khoãn tin g(mi bAng 
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mCrc lãi suit tin gui không k' han  thp nht cUa VPBank theo dng tin Khách hang 
gCri cho toàn b thi gian gi'ri tin thirc t cüa t1rng mon tin g1ri k tü ngày gcri tin 
dn ngày rtt trwrc han. 

c) Toàn b gc va lAi cüa Tài khoãn tin giri có k' han  vói  mvc  dIch tit kim gCri gop 
Dream Savings rut tnràc han  s dirçc VPBank chuyn vào tài khoãn thanh toán thrcic 
Khách hang chi djnh d nhn gc, lãi tai  thii dim tht toán trixâc htn. 

10. Xtr 1 khi dáo han  Tài khoãn tin gui cO k han  vOi muc dIch tit kim gui gOp 
Dream Savings: 

a) Khi Tài khoãn tin gcri có kS' han vi miic dIch tit kim giri gop Dream Savings dáo 

han, VPBank se thanh toán cho Khách hang toàn b gc và lãi phát sinh trên Tài 
khoãn tin gui có k' han  v6i mic dIch tit kim gui gop Dream Savings tai  ngày dáo 
han. 

b) Dn ngày dáo han  Tài khoãn tin gui có k' han  vi miic dIch tit kim gui gop Dream 
Savings, toàn b gc và lãi phát sinh trén Tài khoãn tin gi'ri có kS' han vâi miic dIch 

tit kim gCri gop Dream Savings së dixçic chuyn vào tài khoãn thanh toán VPSuper 
cUa Khách hang m tai  VPBank. 

11. Thô'i gian hiêu hrc trên Tài khoãn tin gui cO k han  vO'i muc dIch tit kim gui gOp 
Dream Savings: Nu Khách hang ma! tht toán Tài khoàn tin gui trong thai gian lam vic 
thrc t cüa VPBank (ti.'r 8:00 — 17:00 tr Thtr 2 dn Thi'r 6 và tt'r 8:00 - 12:00 Thu 7, trr 

các ngày nghi, l theo quy djnh cüa VPBank và các triiang hçp bt khá kháng khác) thI 

hiu lirc trên Tài khoãn tin gl'ri së duçic ghi nhn dung ngày KH thçrc hin giao djch. 

Ngoài thai gian lam vic thirc t cüa VPBank, hiu lçrc trên Tài khoãn tin gcri se thrçc 
tInh là ngày lam vic tip theo cüa VPBank. 

Diu 3. Thu ttic m&, thay diii thông tin và tt toán Tài khoãn tin gui có han  vO'i  mvc 
dIch tit kim girl gOp Dream Savings 

1. Thu tue ma, thay di thông tin, tht toán Tài khoán tin gui có kS' han vâi mçlc dich tit kim 

gui gop Dream Savings së thrc hin theo quy trInh thirc hin dãng k djch vçi qua h thng 

Dream Web hay Dream App và các quy djnh khác dirge VPBank ban hành trong trng thai 
ks'. 

2. Tnrang hcip thay di thông tin, tht toán trirac hn Tài khoãn tin gui có k' han  vâi miic dIch 
tit kim gfri gop Dream Savings tai  quay giao djch cüa các chi nhánh/ phOng giao djch 

VPBank, Khách hang thirc hin các thu tiic lien quan theo yêu cu cüa VPBank. 

Diu 4. Quyn và nghia vu cüa KH 

1. Quyn cüa KH 

a) Dirge gui tin ti& kim, hi.rOng !ãi eho Khoãn tin gui theo dáng quy djnh tai  Bàn Diu 
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kin giao djch chung nay, cüa VPBank và pháp 1ut hin hành. 

b) Disçic thanh toán dy dñ tin gc và lâi Khoán tin gIn theo dung quy djnh tti Bàn Diu 
kin giao djch chung nay, cüa VPBank vã pháp lut hin hanh. 

c) Khách hang có th cm c/ th chap Khoân tin gIni ti VPBank hoc các t6 chine tin 

diing khác nu thxqc VPBank chAp nhn. 

2. Nghia vii cüa Khách hang 

a) Tuân thU các quy djnh ti Ban Diu kin giao djch chung nay. 

b) Tuân thU dUng và dy dU các nghia vi,i cUa Khách hang trong qua trInh thirc hin các 

giao djch ngân hang din tIn theo diu khoãn v sIn diing djch vi,i ngân hang din tIn dä k 

giIna Khách hang và VPBank. 

c) Khách hang không dirc ehuyn nhnqng Khoãn tin gIn. 

3. Khách hang có các quyn va nghia vi khác theo quy djnh elm Ban Diu kin giao djch 

chung nay và các quy djnh có lien quan eUa pháp luat. 
A- Dieu 5. Quyen Va Nghia Vi Cua VPBank 

1. Quyn cUa VPBank 

a) Dirçic quyn tin chi vic nhn và chi trá Khoan tin gIn nu Kháeh hang không dáp 1mg 

dli cac diu kin theo quy djnh ti Bàn Diu kin giao djch chung nay, các quy djnh 

kháe có lien quan cUa VPBank và quy djnh eUa pháp 1ut. 

b) Di.rçnc quyn mô Tài khoãn tin gIn có k' hn vâi miic dIch tit kim gini gop Dream 

Savings và trIch s tin tliung 1mg vIni Khoãn tin gini tir tài khoãn thanh toán do Khách 

hang chi djnh trIeh tin sang Tai khoán tin gi:ri theo d nghj gIn tiAt kim cUa Kháeh 
hang. 

2. Nghia v11 elm VPBank 

a) Thanh toán g6c, lãi Tai khoãn tin gini có k' hn v6i miic dIch tit kim gl'ni gop Dream 
Savings dung hn và dy dU. 

b) Giái quyt các yêu cu tra soát, khiu nai  cUa Khách hang lien quan dn Tai khoãn tin 
gIn theo quy djnh elm pháp 1ut. 

3. VPBank có các quyn và nghia vu khac theo quy djnh cUa Ban Diu kin giao djch chung 
nay va cac quy djnh có lien quan elm pháp lust. 

Diu 6. Giao Djch Không Hüy Ngang 

Giao djch gIn tin trVc  tuyn dnqc Khách hang thrc hin trén Dream Web/Dream App elm 
VPBank là giao dich ngân hang din tIn. Khách hang cong nhn, không hUy ngang va chju tráeh 

nhiêm v tAt cã cae giao djch tin gini duoc thirc hin eó sIr dicing ten dang nhp và m.t khAu cUa 
Kháeh hang trên Dream Web/Dream App clia VPBank. Kháeh hang không dixçnc hUy, phli nhn, 
tin eh6i, thay di, thoái thác giao djeh vâi bAt k' l do nào. 

Diu 7. Thay Di, Sfra DÔI Dlch  Vti 
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VPBank së thông báo cho Khách hang các sCra dii lien quan dn ni dung Bàn Diu kin 
giao djch chung nay cüng nhii cac süa di, b sung các diu chinh v chInh sách cüa 
VPBank di vài Tài khoàn tin g1r1 có k' hn vài mic dIch tit kim gCri gop Dream 
Savings bAng mt/mt s trong các phirang tht'rc lien h do VPBank trin khai tirng thi k' 
bao gm phircrng thCrc gCri van bàn thông báo t61 dja chi cUa Khách hang; gçi diên thoi, gi'ri 
tin nhAn SMS tói s din thoai cüa Khách hang; giri email tâi Khách hang; niêm yt ti trii 
sâ kinh doanh hoc thông báo trên các phixcmg tin thông tin d?i  chüng hoc thông báo trên 
trang thông tin din tCr chInh thCrc cüa VPBank (www.vpbank.com.vn). Déi vci các ni dung 
VPBank thông báo cho Khách hang bAng van bàn theo quy djnh cüa Bàn Diu kin giao 
djch chung nay, các van ban lien quan hoc quy djnh cüa pháp lu.t, Các Ben dng rAng, 
van bàn có th &rgc VPBank 1p và gcri bAng bàn giy hoc bAng các thông dip d lieu qua 
tin nhn SMS, email ...cho Khãch hang theo quy djnh ti Diu nay. 

2. Các Ben thng nh.t dng rAng dja chi, s din thoi và email cüa Khách hang là dja chi, 
s din thoi va email ma Khách hang dA dang k và dirc liru tr trên h thng cUa 
VPBank. Khách hang dirçic coi ia dA nhn drçc thông báo càa VPBank khi VPBank dA 
thông báo bAng các ph.nmg thi'rc nêu trên tOi dja chi, s din tho?i, email cüa Khách hang 
hoc dã niêm yt t?i  trii sâ kinh doanh hoc dã thông báo trên website cüa VPBank. 
VPBank không có nghia vi phài xác minh vic Khách hang dã nhn thrc các thông báo 
nay. Tri.thng hçrp Khách hang có sir thay di dja chi, s din thoi, email lien h thI phai 
thông báo cho VPBank bAng van bàn; nu không thông báo thI VPBank có quyn thông 
báo theo dja chi, s din thoai và email cü và mc nhiên coi nhii Khách hang dà nhn di.rçrc 
thông báo va ni dung các thông báo nay có giá trj rang buc Khách hang. 

3. Khách hang duçrc coi là chip thun toàn b nhtng ni dung sira di theo thông báo cüa 
VPBank nu Khách hang tip tiic duy trI Tài khoán tin gui sau thi dim VPBank thông 
báo. 

.A , .A .,. Theu 8. Lut Dieu Chinh Va Giai Quyet Tranh Chap 

1. Bàn Diu kin giao djch chung nay drçrc diu chinh theo pháp lut Vit Nam. 

2. Các tranh chap phát sinh tr hoc lien quan dn Bàn Diu kin giao djch chung nay se &rçic 
các Ben bàn bc, xCr l2 trén tinh thAn hçrp tác, bInh dAng và ton trong lAn nhau.Trithng hçrp 
Các Ben không tir thOa thu.n di.rçic ho.c không mun thôa thun vâi nhau, mt trong Các 
Ben có quyn khâi kin ra Tôa an có thAm quyn d giãi quyt theo quy djnh cüa phàp 
luât. 

Diu 9. Hiu Lire Va Diêu Khoãn Thi Hành 

1. Các quy djnh cUa Bàn Diu kin giao djch chung nay có hiu lrc và dirçrc áp ding vai 

Khách hang k tr thai dim Khách hang dixqc VPBank chap thuan nhn Khoãn tin gui và 
ma Tài khoãn tin gui có k' h?n  vâi mic dich tit kim gui gop Dream Savings cho Khách 
hang cho dn khi các ben dã thçrc hin xong các nghia vi theo Bàn Diu kin giao djch 
chung nay và các van bàn, quy djnh khác có lien quan cUa pháp lust. 
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2. Khách hang xác nhn d dcc, hiu rO và cam kt thrc hin dung các ni dung cüa Bàn 
Diu kin giao djch chung nay, cac quy djnh khác cUa VPBank lien quan dn tin gcri có 

k' han  và các quy djnh pháp 1ut hin hành có lien quan. 

IJ'C VIH 

p 
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