
1

Hội sở chính
Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (84.4) 39288869      Fax: (84.4) 39288867
Swift: VPBKVNVX    Website: www.vpb.com.vn

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP CHO GIAO DỊCH THẺ TÍN DỤNG VPBANK

Trước khi Chủ thẻ đăng ký tham gia Chương trình trả góp cho giao dịch Thẻ tín dụng
(Chương trình trả góp) do Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
cung cấp, xin vui lòng đọc kỹ Bản điều khoản và điều kiện của Chương trình trả góp được
quy định dưới đây.

I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

1. Để tham gia Chương trình trả góp thẻ tín dụng, Chủ thẻ phải đáp ứng đồng thời các điều
kiện sau:

a) Chương trình trả góp thẻ tín dụng của VPBank chỉ áp dụng đối với các Khách hàng
cá nhân là Chủ thẻ chính của Thẻ tín dụng do VPBank phát hành. Chủ thẻ chính có
thể đăng ký trả góp cho các giao dịch được thực hiện bởi Thẻ chính và/hoặc Thẻ phụ.

b) Chương trình trả góp thẻ tín dụng của VPBank chỉ áp dụng đối với các giao dịch chi
tiêu mua sắm hàng hóa (tại cửa hàng hoặc trực tuyến), sử dụng dịch vụ có giá trị từ
3.000.000 VND trở lên trên mỗi giao dịch, không áp dụng cho các giao dịch tạm ứng
tiền mặt, thanh toán nợ (gốc, lãi) tại các tổ chức tín dụng khác.

c) Giao dịch do Chủ thẻ đăng ký trả góp phải là giao dịch chưa được lập sao kê.

d) Chủ thẻ không ở trong tình trạng chậm thanh toán trị giá thanh toán tối thiểu dư nợ
Thẻ tín dụng theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ tại thời điểm Chủ thẻ
đăng ký tham gia Chương trình.

e) Thẻ tín dụng VPBank của Chủ thẻ đang trong trạng thái hoạt động (trạng thái thẻ là
“Card OK” trên hệ thống của VPBank)

f) Hạn mức tín dụng còn lại của tài khoản Thẻ tín dụng phải lớn hơn hoặc bằng giá trị
của (các) giao dịch đăng ký trả góp và các khoản phí mà Chủ thẻ phải thanh toán
theo quy định của VPBank từng thời kỳ tại thời điểm Chủ thẻ đăng ký tham gia
Chương trình.

g) Thời hạn hiệu lực còn lại của hạn mức tín dụng của Thẻ tín dụng phải lớn hơn hoặc
bằng thời hạn đăng ký trả góp.

2. VPBank có quyền từ chối cung cấp chương trình trả góp Thẻ tín dụng khi Chủ thẻ không
đáp ứng các điều kiện nêu tại Khoản 1, Phần này và có quyền chấm dứt việc cung cấp
chương trình trả góp Thẻ tín dụng cho Khách hàng khi Khách hàng không còn đáp ứng
các điều kiện của Chương trình nêu trên.
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II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ TRẢ GÓP

1. Đối với mỗi giao dịch tham gia chương trình trả góp, Chủ thẻ được lựa chọn đăng ký các
kỳ hạn trả góp tương ứng là 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng.

2. Khoản tiền đăng ký trả góp (Khoản trả góp) của Chủ thẻ sẽ được chia nhỏ theo số tháng
mà Chủ thẻ đăng ký trả góp. Số tiền trả góp hàng tháng được ghi nhận vào sao kê Thẻ tín
dụng và là một phần dư nợ Thẻ tín dụng mà Chủ thẻ phải thanh toán cho Kỳ sao kê đó.
Phần dư nợ trả góp chưa được thanh toán còn lại sẽ được thể hiện trong các Kỳ sao kê
tiếp theo cho đến khi Khoản trả góp được Chủ thẻ thanh toán hết. Chủ thẻ có nghĩa vụ
thanh toán đúng hạn dư nợ Thẻ tín dụng theo Hợp đồng đã ký và quy định của VPBank.

3. Chủ thẻ có nghĩa vụ thanh toán cho VPBank các khoản phí liên quan tới việc quản lý và
vận hành tài Khoản trả góp thẻ theo quy định của VPBank từng thời kỳ. Khoản phí quản
lý và vận hành tài khoản trả góp được chia nhỏ theo tháng và được tính gộp vào dư nợ
theo mỗi kỳ sao kê mà Chủ thẻ phải thanh toán cho VPBank. Chủ thẻ đồng ý rằng,
VPBank có quyền thay đổi, bổ sung các khoản phí này tùy theo chính sách của VPBank
từng thời kỳ. Việc thay đổi, bổ sung phí sẽ được VPBank thông báo bằng các phương
thức mà VPBank và Chủ thẻ đã thỏa thuận trong Hợp đồng mở và sử dung thẻ tín dụng.

4. Không phụ thuộc vào các quy định trên, trong trường hợp Chủ thẻ không thanh toán toàn
bộ dư nợ theo Sao kê thẻ tín dụng được thông báo hàng tháng vào hoặc trước ngày đến
hạn thanh toán, Chủ thẻ sẽ phải thanh toán lãi suất dư nợ thẻ tín dụng theo quy định của
Hợp đồng mở và sử dụng Thẻ tín dụng đã ký kết giữa VPBank và Chủ thẻ.

5. Chủ thẻ không được thanh toán trước hạn một phần hoặc toàn bộ Khoản trả góp.

III. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP

1. Sau khi thực hiện giao dịch bằng Thẻ tín dụng thành công, Chủ thẻ có thể đăng ký tham
gia chương trình trả góp với VPBank bằng các phương thức sau:

a) Đến trụ sở của VPBank và đăng ký trả góp. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thực hiện theo
hướng dẫn của VPBank từng thời kỳ; hoặc

b) Chủ thẻ gọi đến Tổng đài dịch vụ Khách hàng 24/7 của VPBank theo số để đăng ký
trả góp bằng chính số điện thoại đã đăng ký với VPBank. Chủ thẻ cung cấp các thông
tin để xác minh Chủ thẻ theo quy định của VPBank và thông tin liên quan đến giao
dịch đăng ký trả góp, bao gồm:

- Mã số chuẩn chi (theo hóa đơn mua bán hàng hóa);

- Số tiền giao dịch (khoản trả góp);

- Thời gian thực hiện giao dịch;

- Kỳ hạn trả góp.

Sau khi Chủ thẻ đăng ký thành công qua Tổng đài dịch vụ Khách hàng 24/7, VPBank sẽ
gửi cho cho Chủ thẻ một tin nhắn SMS tới số điện thoại Chủ thẻ đã đăng ký xác nhận Chủ
thẻ đã đăng ký thành công chương trình và một email tới email  mà Chủ thẻ đã đăng ký
trong đó nêu rõ điều khoản điều kiện của Chương trình trả góp.

Chủ thẻ cam kết đọc và hiểu rõ về các điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp
và Khách hàng được coi là đã chấp nhận toàn bộ các điều kiện, điều khoản của Chương
trình khi nhận và thanh toán theo Sao kê thẻ tín dụng đầu tiên sau khi VPBank nhận đăng
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ký dịch vụ trả góp qua số điện thoại đã được Khách hàng đăng ký.

Chủ thẻ cam kết xác nhận rằng, Chủ thẻ sẽ không viện dẫn bất kỳ lý do nào để từ chối
thực hiện nghĩa vụ với VPBank  theo quy định của Bản điều kiện điều khoản này khi việc
đăng ký trả góp thẻ tín dụng được thực hiện qua số điện thoại mà Chủ thẻ đã đăng ký với
VPBank theo quy định tại Điểm b này.

IV. CHẤM DỨT ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP

1. VPBank có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt việc cung cấp chương trình trả góp thẻ tín dụng
bằng việc thông báo đến Chủ thẻ và yêu cầu Chủ thẻ thanh toán ngay toàn bộ số dư còn
lại của Khoản trả góp khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Chủ thẻ vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Bản điều kiện và điều khoản này hoặc
của Hợp đồng mở và sử dụng thẻ tín dụng đã ký kết với VPBank.

b) Chủ thẻ tín dụng không đáp ứng các điều kiện như quy định tại Phần I của Bản điều
kiện và điều khoản này.

c) Thẻ tín dụng bị đóng, khóa, tạm khóa….. hoặc trong các trường hợp khác nếu
VPBank thấy cần thiết.

2. Khi chấm dứt việc cung cấp chương trình trả góp cho Chủ thẻ, toàn bộ số dư còn lại của
Khoản trả góp sẽ ngay lập tức trở thành số tiền đến hạn thanh toán. Tùy từng trường hợp,
Chủ thẻ có thể phải thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan tới việc chấm dứt chương
trinh theo quyết định của VPBank.

V. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Chủ thẻ đồng ý rằng, VPBank có quyền bổ sung hoặc điều chỉnh các quy định trong Bản
điều kiện và Điều khoản này. VPBank sẽ thông báo cho Chủ thẻ về những điều chỉnh này
bằng các phương thức do VPBank quyết định.

2. VPBank không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện nào giữa Chủ
thẻ và bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan tới Khoản trả góp.

3. Bản điều kiện và Điều khoản này là một phần không tách rời của Hợp đồng mở và sử
dụng thẻ đã ký kết giữa VPBank và Chủ thẻ. Trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa
Bản điều kiện và điều khoản này với Hợp đồng mở và sử dụng thẻ tín dụng liên quan tới
Khoản trả góp thì quy định của Bản điều kiện và điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

4. Bản điều kiện và điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp
luật Việt Nam.


