
JJIEU MIN GIAO D!CH  CHUNG 

yE VAY HJN MUC THAU CHI TREN TAI IUIoAN THANH TOAN KHONG TAI SAN 
BAO DAM DANH CHO KIHACH HANG CA NHAN CUA VPBANK 

(Ap dingktIrngày 

Nôi dung bàn Diu kin giao djch chung v vay hn mirc thu chi không tài san bào dam trên tài 
khoãn thanh toán dành cho Khách hang cá nhân cüa VPBank nay cüng vâi Giy Dãng k nhu djnh 
nghia duâi dày ma Khách hang dâ k, Xác nhn chap thun cüa VPBank to thành mt bàn Hçp 
dông cho vay hn mic thâu chi trên tài khoán thanh toán hoàn chinE ("Hip Ddng") giüa Ngãn hang 
TMCP Viêt Nam Thjnh Vu?ng  và Khách hang. Hp Dông có hiu 1?c  ké tr ngày k nhu ghi nEn 
ti Giây Dang ks', Xác nhn chap thun cüa VPBank cho den khi VPBank và Khách hang dã thirc 
hin xong toàn b quyên và nghTa v1i theo Hgp Dong. 

Bang viêc lua chon sir diing Djch vii và k vào Giy Dang k, VPBank và Khách hang cam kt tuân 
thu các diêu khoán và diêu kiên sau: 

Diu 1. Giãi ThIch Tfr Ngu' 

1. "VPBank/NH/Ngân hang": Là Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vu?ng. VPBank duc hiu 
bao gôm Chi nhánh, Phông Giao djch cUa Ngân hang TMCP Vit Nam TMnh  Vung. 

2. "Djch vu": Là dich vu cho vay han müc th.0 chi không tài san bào dam trén tài khoãn thanh 
toán cüa VPBank cung cap cho Khách hang. 

3. "Khách hàng/KH": Là Khách hang cá nhân, vOi thông tin dugc nêu ci th ti Gi.y Dang k. 

4. "Giy Bang k5r": Là Gi.y Däng k kiêm Hgp dng cho vay không TSBD ma Khách hang dã ky 
xác nhn. Dông th?i vci vic dang k vay von theo Giây Dang k kiêm Hgp dông cho vay 
không TSBD, Giây Dang k kiêm Hçp dong cho vay không TSBD nay có the kêt hçp cüng vâi 
Giây däng k, Hcp dông khác dê Khách hang dang k sili diing met,  mt so san phâm, djch vi 
ngân hang khác bao gôm nhung không giài hn mi tài khoàn thanh toán, the ghi nçi, djch vii 
ngân hang din tü,... 

5. "Diu kiin giao djch chung v vay han mü'c thu chi trên tài khoán thanh toán không tài 
san bão dam dành cho Khách hang cá nhân cüa VPBanklBãn Biêu khoãn và Diêu kin ye 

vay tiêu dung cá nhân (sau day gi chung là "Biêu kiin giao djcl, cizung": Là nhu'ng diêu 
khoãn on djnh do VPBank cong bô tü'ng thai k' dê áp diving chung cho các Khách hang Ca nhân 
vay han mirc thâu chi trên tài khoàn thanh toán không Tài san bào dam ti VPBank. Diêu kin 
giao dich chung duc niêm yet cong khai theo quy dnh cUa pháp 1u.t. Nêu Khách hang chap 
nh,n k Giây Dang k thI duçic coi là dông thai chap nh.n các diêu khoân ti Diêu kin giao 
dich chung. Diêu kiên giao djch chung là mt phân không tách thi cüa Hçp DOng. 

6. "D nghj vay v6n": Là ni dung ghi nhn các d nghj vay vn cüa Khách hang tai  Giy Däng 
k. Trên co' sâ Dê nghj vay von cüa Khách hang và các ho so', tài lieu do Khách hang cung cap, 
VPBank se xem xét, thâm dinh và quyêt djnh cho vay dôi vi Khách hang. 

7. "Xãc nhn chap thun cüa VPBank": Là các ni dung chip thu.n cho vay hn mic thu chi 
trên tài khoàn thanh toán cUa VPBank dôi vài Khách hang. 

8. "Khoãn Vay": Là s tin VPBank cho Khách hang vay d phic viii miic dIch vay không TSBD 
cua Khách hang theo phuong thirc cho vay hn müc thâu chi trên tài khoãn thanh toán. 

9. "Tài khoãn thu chi": Là tài khoãn thanh toán duçic Khách hang lit kê hay yêu câu mO (nu 
có) tui Giây Dang k va duçc Khách hang sir diing dê nh.n vOn vay thâu chi. 

10. "TSBB": Là Tài san bào dam. 

11. Các thut ngct vit hoa khác không duçc giai thIch trong Diu kin giao djch chung,này së duqc 
hieu và giâi thIch theo các ni dung tucmg irng trong Giây Dang k, Xác nhn chap thun cüa 
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VPBank, cac san phm, djch vi ma Khách hang tham gia trén co s dam bâo phñ hçip vâi các 
quy djnh có lien quan cüa pháp 1ut. 

Diu 2. Hin Mfrc Thâu Chi, Miic flIch Sfr Dung Vn Vay, Ding Tin Cho Vay, Thô'i thin 
Duy Trl Hn Mfrc Thâu Chi Va Phtro'ng Thtrc Cho Vay 

1. Các Ben dng r&ng, Han  mirc thu chi, Thi hn duy trI Han  mc th.0 chi, Mc dIch si~ diing 
vn vay, Dng tiên cho vay thrc các Ben thôa thun và ghi nhn tai  phân Xác nhn chap thuân 
cüa VPBank di vâi Khách hang. Dê nghj vay von cüa Khách hang và Xác nhn chap thun cUa 
VPBank là các tài lieu không tách thi cüa Diêu kin giao djch chung nay. Tnrng hgp ngày cuoi 
cüng cüa Thi han  duy trI Han  mic thâu chi là ngày l ho.c ngày nghi hang tuân theo quy djnh 
cüa VPBank và cüa Pháp lut thi chuyên sang ngày lam vic tiêp theo. 

2. Phuo'ng thirc cho vay: Cho vay theo han  mirc thu chi trên tài khoán thanh toán. 

Diêu 3. Diu Kiin Giãi Ngân Va Phu'o'ng Thic Sfr Dung Hmn Mfrc Thâu Chi 

1. Diu kin giãi ngân: Trir truàng hçp VPBank có chp thun khác, VPBank chi giãi ngân khi 
Khách hang và Ben lien quan (nêu có): 

a) Dã hoàn tht h so, diu kin giãi ngân, các thu ttc v tài san bão dam (nu co), hoàn tht viêc 
mua bão hiêm và dáp rng các diêu kin khác theo quy djnh và yêu câu cüa VPBank; 

b) Không xãy ra các triRmg hcip Khách hang bj chm dirt cho vay, ngimg giái ngân, thu hi no 
trnoc han  theo quy djnh cüa Hp Dông; 

c) Ngày giái ngân nm trong Thôi han  duy trI han  mic thu chi. 

d) S tin giái ngân nm trong pham vi Han  mic thu chi khã dicing con lai  cüa Khách hang; 

Không phi thuc vào các thOa thun nêu trén, VPBank có quyn tr chi giãi ngân trong truô'ng 
hçp quy djnh cüa pháp 1ut không cho phép giai ngân vàJhoc do diêu kin thirc te cüa VPBank 
không the giái ngân. 

2. Phuang thüc 5ir diing vén vay thu chi: Khách hang sir diing vn vay thu chi thông qua vic sü 
ding các djch vii  thanh toán trên Tài khoàn thâu chi do VPBank cung cap trng thi kS'.  Khách 
hang có the sir ding djch vii  thanh toán trên Tài khoán thâu chi tai tril sâ VPBank hoãc thông 
qua djch vii ngân hang din tir cüa VPBank nêu Khách hang có däng k sü dirng djch vii  nay. 
Khách hang không du?c rut von bang tiên met. 

3. Khách hang dng ring, thai dim nhn nv cüa Khách hang là thi dim Khách hang sir dung 
von vay thông qua các djch vii  thanh toán qua tài khoàn do VPBank cung cap. Chirng tir chuyen 
khoàn, chirng tr lien quan tOi vic sr ding von vay là van bàn xác nhtn nçi cüa Khách hang. 
Khách hang cam kêt chap nhn vô dieu kin các ching tr, so 1iu tü h thông cüa VPBank in ra 
lien quan den nç gôc, ng lâi, phi, tiên phat ma Khách hang phãi thanh toán cho VPBank. 

Diu 4. Lãi Sut Cho Vay, PhI Va Các Chi PhI Khác 

1. Lai suit cho vay trong han  và co ch diu chinh lài sut (nu co) duc VPBank va Khách hang 
thôa thun theo cung câu von cüa thj tru6ng, nhu câu vay von và mirc d tin nhim cUa Khách 
hang va duc ghi nhn trong Xác nhn chap thun cüa VPBank và các tài lieu giao djch lien 
quan giüa Các Ben. 

2. Lãi sut cho vay trong han  drc c djnh trong su& thi han  cho vay trü tnrng hgp vu9't Han 
mic thâu chi, cii  the, truO'ng h?p  Khách hang vi phm nghia vii  thanh toán, trâ n dn dn thr nç 
thirc tê cUa Khãch hang vu91 qua Han  mirc thu chi duc cap theo Hp Dông và VPBank không 
châm du't hn mic thâu chi thI lãi suât cho vay trong han  áp dmg dôi vài khoàn n gôc chua qua 
han duqc dieu chinE bang 150% müc lãi suât cho vay trong han  dang áp dumg tai thai dim Han 
müc thâu chi bj vir?t. Lai suât áp dung dôi vi phân n gôc qua han,  n lài chm thanh toán 
duc thirc hin phu hçip vi quy djnh tai  Khoãn 4 và Khoàn 6 Dieu nay. Lãi suât áp dung trong 
truang hop vuot Han muc thâu chi së duoc ap dung kê tu thoi diem Han muc thâu chi bi vuo't 
den thai diem Khách hang thirc te thanh toán so tiên vugt han  mic. 
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Các Ben thng nht ring khi xây ra s,r kin diu chinh lài sut nhir quy djnh nêu trên, VPBank 
së t1r dng thirc hin vic diêu chinE theo diing các thóa thun nêu trên và së thông báo cho 
Khách hang theo quy dinh cüa pháp luât. Khách hang dông thirc hin thanh toãn theo miirc lãi 
suât mi kê t1r thi diem VPBank th11c hiên viêc diêu chinh. 

3. Lài suât cho vay trong han  áp diing trong trirèng hcrp ca câu lai  thai  han  trã nçi (lãi suât ca câu 
iai thñ han  trâ my): Th?c hin theo quy djnh cüa VPBank tai  thñ diem co' cau lai•  Tth truè'ng 
hgp có thôa thun khác, müc lài suât cho vay áp diing trong trirô'ng hçip Co câu 1a  cflng dirge 
diêu chinh dinh ki nhir cách diêu chinh lãi suât cho vay trong han  theo thôa thun cüa Các Ben 
trong Hçp Dông. 

4. Lài sut cho vay áp diing di vth du ng gc qua han  (lài su.t qua han):  Bang 150% müc lài suât 
cho vay trong han  áp diing tai  thai diem chuyên my qua han. 

5. Phuxmg pháp tInh lãi di vâi tin li cho vay trong han,  tin lâi qua han  di vài dir ng gôc, tiên 
lãi dôi vi lãi châm trã: 

a) Thai han tInh lài va th&i dim xác dinh s dir di tInh lãi: Th?yi han tInh lâi diroc xác djnh ti~ 

ngày VPBank giãi ngân von vay den hêt ngày lien kê truOc ngày Khách hang thirc tê thanh 
toán hêt toàn bô dir no' cho VPBank. Thai diem xác djnh so dir dê tInh lAi là cuOi mi ngày 
trong thi han  tInh lãi. 

b) Tin lài dirgc tInh trên c s mt näm là 365 ngày. S tin lãi phãi trà mik' dugc tInh theo 
cOng thirc bang (=) (So dir thirc tê nhân (x) So ngày duy tn so dir thirc tê nhân (x) Lài suât 
tInh lãi) chia (1) 365, trong do: 

S dir thçrc t: Là s dir cui ngày tinh lài cüa s dir my gc trong han,  s dir ng gc qua 
han, sO dir lãi chm trã thirc tê ma Khách hang cOn phâi trã cho VPBank dirge sü ding de 
tInh lài theo thOa thun tai  Hçrp DOng va quy djnh cüa pháp lu.t. 

S ngày duy tn s dir thirc t: Là s ngày ma sé dir thiyc t cui mi ngày không thay di. 

- Lài su.t tInh läi: Là mre lài sut cho vay trong han,  lài sut co câu lai  thii  han  trà ng, lãi 
suât qua h?ri  dôi vâi dir my gOe, lãi suât chm trã áp dimg vâi tiên läi chm trã nhu dugc 
Các Ben thOa thun tai  Hgp Bong và các van bàn lien quan. Lãi suât tinh lãi dugc tinh 
theo t l % theo nàm vâi mt näm là 365 ngày. 

c) TruOng hgp thO'i han  tInh tü khi Khách hang nhn giãi ngân vn vay dn khi Khách hang 
thanh toán khoãn tiên VPBank d giài ngân là diri mt ngày, Các Ben thOa thun rang, thi 
han tinh lãi và sO ngày duy tn so dir thrc tê dê tInh lâi dirge xác djnh là 01 (met) ngày, sO dir 
thiye te diing dê tInh lãi là sO dir cuOi ngày trong thO'i han  tinh lãi hoc sO dir tai  thOi diem 
Khách hang trà ng tüy thuc vào thai diem nào den trirc. 

6. Lài suit chrn trà áp diing di vri tin lài chrn trã: Bang 150% lài sut cho vay trong han  áp 
ding tai  thai diem chm trã lãi nhtrng tOi da không qua 1 0%/nãm tInh tren so dir lãi ehm trá 
tirong üng vOi thai gian chm trã. 

7. Phi lien quan dn khoãn vay thu chi: Khach hang có nghia vi thanh toan cho VPBank cáe 
khoán phi theo quy dinh cüa VPBank phü hop vOi quy djnh cüa phap 1ut có lien quan. 

Tnr tnthng hop Hop Dng Co quy djnh khac hoc cac Ben có thóa thun khac, cac loai phi, miirc 
phi ma Khach hang phài thanh toan së thiyc hin theo biêu phi dirge VPBank niêm yet cOng khai 
tai tru s cac dia diem kinh doanh vàlhoac tren website (www.vpbank.com.vn)  eUa VPBank tai 

thai diem thu phi. Khach hang dOng và üy quyen eho VPBank tir dng trIeh ng bat k' tài 
khoãn nào cüa Khach hang tai  VPBank dé thu cac khoãn phi thuc nghia vi thanh toán cüa 
Khách hang theo Hop DOng. 

8. Khach hang dng y' r&ng, cac khoán phi, chi phi lien quan dn vic thit lap,  quàn l và sir diing 
tài khoãn thanh toan neu không dirge Khàch hang thanh toan hoc thanh toan khOng day dU së 
dirge tinE va tir dng ghi ng vào Han  mirc thâu ehi. Truang hop nay Khách hang dirge xem là sir 
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dung Han müc thu chi và thirc hin nhn nç tr thi dim VPBank ghi nç vào Hn mic thu 
chi. Khách hang dOng thanh toán các khoãn chi phi và cac nghia vit tài chInh khác lien quan ti 
vic vay von phi hgp vri thóa thun cUa Các Ben trong Hp Dông. 

Biu 5. Bin Pháp Bão Dam Tin Vay 

1. VPBank dng cho Khách hang vay vn trên co s khâ nãng tài chInh và uy tin cá nhân cUa 
Khách hang, không áp diing bin pháp bào dam tiên vay. 

2. Khách hang dng ring trong sut thai hn vay vn, nu xáy ra bt cir sr kin nào ma theo 
nhn djnh dan phuang cüa VPBank là có ành hu&ng hoc có khã nãng ãnh huâng den khà nãng 
trà nç ciia Khách hang hoc khiên Khách hang không dü diêu kin dê duç'c vay không có báo 
dam theo quy djnh cüa VPBank, thi trong vOng 15 ngày ké tr ngày VPBank yêu câu, Khách 
hang phái dua tài san thuc s hft'u cüa minh hoc cüa Ben thu ba vào the chap, cam cô hoc k 
qu cho VPBank. Tài san dua vào cam cô, the chap vàIhoc k qu phãi có giá trj (theo djnh giá 
cüa VPBank) dü dê bào dam cho toàn b nghIa vii trã nçi gôc, lãi và các chi phi phát sinh khác 
cüa Khách hang dôi vi VPBank và phài duçic VPBank chap thun. Khách hang phài chju toàn 
b các chi phi lien quan den vic hoàn thin thu tiic bão dam tiên vay (cong chung, dang k giao 
djch bào dam v.v...) theo quy djnh cUapháp lut và quy djnh cüa VPBank. Nêu Khách hang 
không thirc hin hoc thirc hin không day du nghTa vii bô sung tài san bào dam vàIhoc thu xêp 
bin pháp bâo dam khác theo dung quy djnh nay trong thai hn nêu trén, thi VPBank có quyn 
thu hôi no truOc han. 

3. Không phii thuc vào quy djnh ti Diu nay, trung hp Khách hang có bt kST tài san báo dam 
nào ti VPBank, VPBank dugc quyên chi giai tOa tài san bào dam nay cho Khách hang khi 
Khách hang dã hoàn tat mci nghia v1i vi VPBank, bao gôm cã nghia viii thanh toán nç vay theo 
Hçip Dông. 

Diêu 6. Trã Ncr G6c, Lãi Tiên Vay 

1. Khi Khách hang sir dçing tin vay thuc Han  mic thu chi, VPBank së ghi N các khoán tin 
nay vào Tài khoán thâu chi và các khoán tiên nay dugc coi là các khoán nv gôc. Các khoãn tin 
läi thâu chi phát sinh tr nçi gôc thâu chi cUa Khách hang theo Hçrp Dông së dixc VPBank tInh 
toán theo phuang pháp tInh lãi quy djnh ti Dieu kin giao djch chung nay. 

2. Thai hn va phuang thiirc thanh toán nçi lãi thu chi: 

a) Khách hang phài trà nç lãi thu chi cho VPBank theo djnh k' 01 tháng/lAn ("Ky thanh toán 
lãi") ngoi triir K' thanh toán thi dâu tien và KS'  thanh toán lãi cuôi cüng. 

b) Vào ngay 05 hang tháng (ap diing vri truàng hçp Hçip Dông có hiu l?c  truOc ngày 
10/6/2019) hoac  vào ngay 25 hang tháng (ap diing vâi tru?mg hçp Hçp Dông có hiu lirc tx 
ngày 10/6/2019) (sau day gi chung ia "Ngày sao ke"), h thông cüa VPBank së tir dng tInh 
toán và chOt nç Iãi thâu chi cüa Khách hang phát sinh trong K5' thanh toán lãi ("So Tin 
Thanh Toán Läi"). Trithng hçp Ngày sao kê rai vào ngày nghi theo quy djnh cüa VPBank 
thi li dugc chOt vào ngày lam vic lien truâc Ngày sao k, trumg hçp nay, tiên lài vay phát 
sinh trong các ngay nghi Se duçic tInh vào KS'  thanh toán lãi tiep theo. Các Ben thng nht 
rang, K5' thanh toán lãi dâu tien duçc xác djnh tiir ngày bat dâu cüa Thai hn duy trI Hn 
müc thâu chi den Ngày sao kê cüa tháng do hoc thãng tiep theo lien kê tily timg truông hcrp. 
KS' thanh toán lãi cuôi cüng dugc xác djnh tü ngày tiep theo cüa Ngày sao k tháng truc 
den hêt ngày cuôi cung cüa Thai hn duy tn Hn muc thâu chi. H thông cüa VPBank se tr 
dng gui tin nhän thông báo chi tiêt So Tiên Thanh Toán Lãi cüa trng K5' thanh toán lãi dn 
so din thoi cüa Khách hang dang kS'  vao ngày lam vic lien kê tiêp theo ngay sau Ngay sao 
kê cüa môi KS'  thanh toán lãi. 

c) Khách hang có trách nhim kim tra và thanh toán dung hn S Tin Thanh Toán Lãi cho 
VPBank trong vông 10 ngay k tü Ngày sao k ("Ngay thanh toán"). Neu Ngay thanh toán 
rai vào ngày nghi theo quy djnh cüa VPBank thi Ngày thanh toán dugc di dn ngay lam 
vic lien sau. Tnthng hp ti Ngày thanh toán, Khach hang khOng thanh toánithanh toán 
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không day dü S Tin Thanh Toán Lãi cho VPBank, S6 Tin Thanh Toán Li së bj chuyn 
qua han và chiu lãi chm trã. Mirc lãi suât chm trâ duçic xác djnh theo quy djnh tai  Diu 
kin giao djch chung nay. 

3. Th?ñ han  và phrnmg thiirc thanhtoán nç gc thu chi: Khách hang cO trách nhim thanh toán 
toãn b n' gôc thâu chi chm nhât vào ngay kêt thüc Thai han  duy trI Han  müc thâu chi. 

4. Trong tnthng hç'p vi bt ki 1 do gI ngoài khá nng kim soát cüa VPBank ma Khách hang 
không nhn dixqc thông báo 1it ké chi tiêt So Tiên Thanh Toán LAi, Khách hang vn CO trách 
nhim thanh toán các khoân phãi trã dung han,  dông thai thông báo cho VPBank d kim tra lai 
nguyen nhân. 

5. Không phii thuc vào các quy djnh nêu trên, VPBank së tir dng trich Tài khoân thu chi cüa 
Khách hang dê thu các khoãn Khách hang phãi thanh toán cho VPBank ngay khi có bt ci 
khoân tiên ghi Co nào vao Tài khoán thâu chi cUa K.hách hang. 

6. vao ngay ht Thi han  duy trI h mUc thu chi, Han  mic th.0 chi së tir dng bj dong (=0) và 
Tai khoân thâu chi tir dng trâ ye tài khoãn thanh toán thông thuà'ng va có so du bang 0 tai  thai 
diem dO. Toàn bô du nq gôc chua duçic thanh toán (neu co) së bj chuyên qua han  va chju lãi suât 
qua han.  Mic lãi suât qua han  dugc xác djnh theo quy djnh tai  Diêu kin giao djch chung nay. 

7. Khách hang vay bang loai tin nào thl trã n gc, lãi, các khoãn phi và các nghia vi tài chInh 
khác lien quan bang l°ai  tiên d. Khách hang dông rang, trung h'p Khách hang có các tai 
khoãn thanh toán khac ngoai Tai khoãn thâu chi ma tai  VPBank, khi các tai khoàn nay có so du 
ghi Có, VPBank có the 1ira ch9n va quyêt djnh vic trIch thu tiên tü các tai khoãn nay dê thu n' 
gôc, lãithâu chi. Trung hp các tài khoàn nay có loai  tiên khác vâi loai  tiên vay, va VPBank có 
dü nguôn ngoai t dê mua ho.c ban cho Khâch hang trâ no', thI VPBank së tir dng mua hoac 
ban ngoai t cho Khách hang theo t' giá ma VPBank dang áp diing tai  thai diem do dé thu ng. 
Trong truO'ng h?p  nay VPBank së yêu câu Khách hang k, hoàn thin các ching tr mua, ban 
ngoai t theo quy dinh cüa VPBank, truang hp Khách hang không thirc hin hoc tir chôi thrc 
hiên, VPBank có quyên tr dng th?c hin vic mua, ban ngoai t cho Khach hang theo quy djnh 
tai H?p DOng. Vic VPBank ban ngoai t dê Khach hang trã nq duc thirc hin phü hp vai quy 
djnh cüa pháp lut. 

8. Trong truO'ng h'p vi bAt kST 1' do nao, khoàn tin Khach hang trã na cho VPBank bi khAu triir, 
thu hi mt phân hoc toan b theo 1nh hoc quyet djnh cüa co' quan có tham quyên, Khach 
hang có nghia vu thanh toan so tiên bj thu hôi, khâu tth do cho VPBank trong vông 05 ngày ke 
tir ngay VPBank thông báo cho Khach hang ye vic bi, khâu trir, thu hôi do. Khach hang chap 
nhan viêc VPBank phuc hôi lal so no' tuo'ng ung vo'i so tiên bi khâu tru, thu hôi (ghi no' lal hoäc 
coi nhu Khách hang chua thanh toan so nçi tuo'ng ü'ng vOi so tiên bj khau tr1r, thu hôi). 

9. cac Ben thng nhAt thOa thun v th tr thu nç nhu sau: 

a) Truang hp Khoân Vay chua bj chuyn qua han,  di vai mi khoãn tin thu no', VPBank se 
thu theo thir tr uu tiên nhu sau va có quyen thay dôi th tir u'u tiên do ma không phi,i thuc 
vao ' chi cüa Khách hang vWhoc cac Ben lien quan: Các khoàn chi phi, phi cUa VPBank 
(nêu co), cac khoãn tiên phat, tiên bôi thuang thit hai,  tien lãi chm trã trên n lài, tiên lãi 
trên dir n gOc den han,  n gOc den han  va các khoãn lien quan khac. 

b) Truang hp Khoàn Vay bj chuyn qua han,  VPBank sê thrc hin thu theo thi tr sau: chi phi 
xü 1 tai san bâo dam, các khoân phi, chi phi cüa VPBank, các khoân tiên phat, bôi thuông 
thit hai  (nêu co), ng gOc qua han,  tien lai chm trâ tren n lài, tien läi trên dir n gôc bj qua 
han va cac khoân lien quan khac. 

Diu 7. C CAu Li Thôi Hn Trã NQ' Va CAp Li Hn Müc ThAu Chi 

1. Truâc ngay h& Thai han  duy tn Han  mc thAu chi It nhAt ia 10 (muäi) ngày, nêu Khách hang do 
gap khO khän tam  thai dn den không có khã näng trã n dung han,  Khách hang có the gui van 
ban dê nghj VPBank xem xét co' cau lai  thai  han  trã n. 
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2. VPBank trên co' so xem xét khá náng tài chinh cüa mInh vàkt qua dánh giá khá nãng trà n cüa 
Khách hang có quyên chap nh.n ho.c khong chap nhtn dé nghj co' câu laj  thOi  han  trà ng cüa 
Khách hang. Nu Khách hang duçic VPBank dông cho co câu lai  thOi  han  trâ nç, 
khoàn vay cüa Khách hang së duc áp diing mrc lãi suât co câu lai  thOi  han  trã nç phü hçp vOi 
thOa thun cüa Các Ben trong Hp Dông. Ngoài vic áp diing lài suât co câu thOi han  trá no', 
Khách hang dng và cam kt tuân thu day du các diêu kin theo yêu câu cüa VPBank và thanh 
toán mQi khoãn phat, chi phi lien quan tOi vic co câu 'ai  thOi  han  trà n theo müc duc VPBank 
thông báo. 

3. Thôa thun co cu 'ai  thOi  han  trã nq chi có giá trj khi thrqc 1p thành van ban có chft k cüa 
ngi.rOi có thãm quyên cüa Các Ben. 

4. TruOc ngày ht ThOi han  duy tn han  mc thu chi it nhât 05 (näm) ngày, nu Khách hang có nhu 
câu cap lai han mc thâu chi thI Khách hang có the giri van bàn dê ng VPBank xem xét. 
VPBank có quyn chp nh.n hoc không chap nhn dê nghj xin cap lai han mic thâu chi cüa 
Khách hang. Nêu duqc chap thun, Khách hang phãi thanh toán toan b du n' thâu chi theo Ho'p 
Dông truOc khi VPBank cap han  mirc mOi. 

Diu 8. Xü' L Trong Trtrô'ng Hçrp Vtrçrt Hin Mác Thâu Chi 

1. Sau khi VPBank ghi n Tài,  khoàn thu chi, nu du no thirc t trên Tai khoán thâu chi cüa Khách 
hang vu?t  qua  Han  mirc thâu chi thI Khách hang cO nghia vii thanh toán phân vu9't qua nay cho 
VPBank trong vông 90 ngay tinh tr ngày vu9't han  mic thâu chi. Läi suât dôi vOi du n thâu chi 
trong truOng hop nay së di.rqc diêu chinh theo ding quy djnh tai  Khoàn 2 Diêu 4 cüa Diêu kin 
giao djch chung nay. 

2. Ht thai han  nêu  tai  Khoân 1 Diu nay, nu Khách hang không trà hoac trã không dy du phn 
du nç thâu chi bj vuçit han  mixc, VPBank së châm dirt cho vay, thu hôi no vay truOc hn toan b 
du no thâu chi. 

3. VPBank va Khách hang cO th thôa thun b sung v các bin phap xir 1 khác ngoai các bin 
pháp quy djnh tai  Khoàn 1 nêu trên trên co sO phii hqp vOi quy djnh cüa pháp 1ut vâ quy djnh 
cüa Diêu kin giao djch chung nay. 

Diu 9. No' Qua Han Va Chãm Thanh Toán Tin LAi 

1. VPBank duçc quyn chuyn nv qua han  di vó'i so du nv gôc cua Khách hang trong các truô'ng 
hop sau: 

a) Ht ThOi han  duy tn Han  mc th.0 chi ma Khách hang không trà hoc trá không dy dü du 
n gôc va không duc VPBank chap thun co câu lai  thOi  han  trá n9'. Thai dim qua han 
duc tinh tr ngay k tiep cua ngay het ThOi han  duy tn Han  mrc thâu chi. 

b) Dn thñ han  trã no gc tin vay da duqc co cu lai  thOi  han  trá n theo quy djnh tai  Diu 7 
cua Dieu kin giao djch chung nay ma Khách hang vn không trã ho.c trà không dy di du 
nv gôc nhu dâ thôa thun. Thai diem qua han  dugc tInh tr ngày ke tiep cña ngay den han  trà 
n gôc theo thOa thu.n ye co thu lai  thOi  han  trá nq giüa Khách hang va VPBank. 

c) Khách hang phài trâ ng truOc han  trong các truOng hop thóa thun tai  Diu 10 cua Diu kin 
giao djch chung nay nhung không tnà hoc trã không dày du du nv gôc theo yeu c.0 cüa 
VPBank. Thai diem qua han  duc tInh tr ngày k tiep cua ngay ma VPBank yêu câu Khách 
hang phãi trá n tnuOc han. 

2. Khoán nç' gc qua han s phãi chju lãi sut qua han  nhu quy djnh tai  Khoàn 4, Diu 4 cña Diu 
kiên giao djch chung nay e tir thai diem qua han  cho den khi Khách hang thanh toán ht n gôc 
qua han. 

3. Vic VPBank chuyn n qua han  va ap dung iäi sut qua han  theo quy djnh tai  Diu nay không 
ánh huOng den vic VPBank thirc hin càc quyen khàc theo quy djnh tai  Hop Dng. K tir thOi 
diem qua han,  VPBank có quyen áp ding càc bin phap thôa thun tai  Hop Dng, (cac) Hop 
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dng báo dam (neu co) vãJhoc các bin pháp theo quy djnh cUa pháp 1ut d xir 1' nç, thu hi 
tiên vay. 

4. VPBank së thông báo cho Khách hang v vic chuyn nçi qua han  bang mt trong các hInh thirc 
thông báo nhii quy djnh tui Diêu kin giao djch chung nay. Thông báo cüa VPBank sê bao gôm 
các ni dung ye du nç gôc bj qua han,  thai diem chuyên nç qua han,  lãi sut áp diing dôi vi dir 
nç gôc bj qua htn, các thông tin khác lien quan (neu co). 

5. Trixmg hçp Khách hang không trã dung han  tin lãi theo thóa thu.n giüa Các Ben trong Hçp 
Dong và các thOa thun lien quan, khoãn lãi chm thanh toán së bj VPBank chuyên nç qua han 
dong thai Khach hang có nghia vii thanh toán cho VPBank khoãn tiên lãi chm trã theo quy djnh 
tai Khoãn 6, Diêu 4 cüa Diêu kin giao djch chung nay. 

Diu 10. Chm Dfrt Cho Vay, Thu Hi N9' Trtthc Hn Va Xfr L Nc' 

1. Khách hang hoan toàn dng r.ng, khi xây ra mttrong các trithng h?p  sau day, Khách hang së 
không thrcic VPBank giãi ngân, së bj VPBank châm durt cho vay và phái trã nci truâc h cho 
VPBank: 

a) Khách hang cung cp thông tin, tài lieu lien quan tó'i vic vay vn sai sir th.t, không chInh 
xác, không trung thrc khi dê nghj vay von ho.c trong qua trIrih vay von tai  VPBank; 

b) Khách hang vi phm nghTa vi trã no lãi tr 03 k' tr len, nghia vi trã n gc, phi, chi phi và 
bat k' nghTa viitài chInh nào khác dôi vâi VPBank theo thOa thun giüa VPBank và Khách 
hang tai  H'p Dông va các van ban thôa thun lien quan 

c) Khách hang không rUt vn trong thai han  (nu co) duc quy djnh tai H?p Dông, các van ban 
có lien quan vIhoc yêu câu cUa VPBank; 

d) Khách hang sr dirng vn sai miic dIch; 

e) Khách hang cO hanh vi không trung thirc, trn tránh, thiu thin chI vi VPBank trong qua 
trInh vay von, trã nç; không phôi hçip vOi VPBank trong qua trInh VPBank kiêm soát sau 
vay vàlhoäc không cung cap duçc cho VPBank các chimg ti'r, tài lieu phiic vii cho hot dng 
kiêm soát sau vay cUa VPBank; 

1) TInh hinh tài chInh, thu nhâp, tài san cUa Khách hang vàJhoc H kinh doanhl Doanh nghip 
tix nhãn do Khách hang lam chU giám sUt; phân lan tai san cUa Khách hang vWhoc H kinh 
doanh/ Doanh nghip tu nhân do Khách hang lam chU bj k biên, phong tOa, cam giü hoac  bj 
tranh chap; Khách hang bj lien quan tOi vu an hInh six (bi khai tO, bat, truy tO, xét xr, chap 
hanh hinh pht tU...); Khách hang vàIhoc H kinh doanhl Doanh nghip tu nhân do Khách 
hang lam chU lien quan den các tranh chap, khiêu nai,  khiêu kin ma VPBank nhn djnh ia 
cO the ãnh huang den kha näng trã ng cUa Khach hang cho VPBank; 

Khach hang bj cht hoc bi TOa an tuyên b ia dä cht; bj Tôa an tuyên b mt tIch, bj m.t 
näng lixc hành vi, bj khó khãn trong nhn thuc va lam chU hanh vi; ly hôn, chia tai san chung 
trong thai k' hon nhân; bô trôn hoac  thay dOi ncii cix trU ma không thông bao cho VPBank; 

h) Các tai san bão dam tin vay bj mt, hix hOng, giãm sUt giá trj, bj quy hoach hoc lien quan 
den cac tranh chap, khiêu nai,  khiêu kin ma VPBank nh.n djnh ia có khâ nãng ãnh huang 
den viêc thu hôi von cUa VPBank; 

i) TruO'ng hç'p khoán vay drnyc bão dam bang tai san cUa Ben thur ba ma xay ra mt trong cac 
triRmg hçp sau: 

(i) Ben thu ba ia ca nhân N cht hoäc bi TOa an tuyên b ia dã cht; bj Tôa an tuyên bô 
mat tIch, bi mat näng lirc hành vi, bj kho khän trong nhn thüc va lam chU hành vi; ly 
hôn, chia tài san chung trong thii k' hon nhân; bO trôn hoc thay dôi noi Cu trU ma 
không thông báo cho VPBank; 
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(ii) Ben thir ba là doanh nghip hoc t chüc khác thirc hin vic chuyn di, chia, tách, 
hçp nht, sap nhp, giãi the, phá san; thay dôi dja chi trii sâ, dja chi lien lac  ma không 
thông báo cho VPBank. 

j) Khách hang phát sinh du nç khác qua han  ho.c du nq khác bj thu hi nç truOc han tai 
VPBank hoc tai  các tO chirc tin ding khác; 

k) Khách hang vi pham bt ki nghIä vii nào di vOi VPBank theo Hp Dng; 

1) Khách hang vàJhoc Ben bào dam (là chInh Kkiách hang vàJhoc Ben thi ba khác dà k Hçp 
dng bão dam d bão dam cho nghia vi ciia Khách hang theo Hgp DOng) vi pham bat kr 
nghia vi nào theo Hçip dng bào dam hoc xãy ra các truO'ng hçp phái xü l' tài san bão dam 
d thu hi ng theo quy djnh cüa Hcip dOng bão dam; 

m) Khách hang khOng cung cp, cung cp khOng dÀy dü hoc không dung thai han  các chüng tir 
chirng minh hoc lien quan den vic sir diing von vay theo quy djnh cüa VPBank tmg thôi 
ks'; hoc Khách hang khOng cung cap cho VPBank báo cáo thirc trang tài chInh (dôi vi 
Khách hang vay von phtc vi hoat  dng kinh doanh), báo cáo tinh hInh thu nhp (dôi vâi 
Khách hang vay von phc vi nhu câu di song) theo yêu câu cña VPBank; 

n) Khách hang không thic hin hoc thxc hin khOng dung các yêu cÀu, chi dAn cüa VPBank 
lien quan den các cOng vic nhãm k' kêt, thirc hin, duy tn Hcip DOng, Hçip dông bão dam 
nhu: cong chU'ng, chirng thirc, djnh giá, dang k giao djch bào dam, tu van xác thuc tai 
sàn!giây t0, kiêm kê, quãn l tài san báo dam; 

o) Khách hang khOng thirc hin tái ti,ic H'p dng bão him hoc dong phI duy tn Hp dng bão 
hiêm theo yêu call cüa VPBank hoc Khách hang bj Cong ty bão hiêm tir chOi ban báo hiêm; 

p) Phát sinh các sir kin dAn dn miic dIch vay vn cüa Khách hang khOng duçc thuc hiên hoäc 
khOng tiêp tiic duc th?c hiên; 

q) Doanh nghip tu nhân hoac  H kinh doanh do Khách hang lam chü hoc lam thành viên Co 
ten trong danh sách ngrng hoat  dng/tam ngrng kinh doanhlchâm dut hoat  dng trên 
website cüa Tong ci,ic thuê trong tru?mg hçip Khách hang vay vOn dê phiic vii cho hoat  dng 
kinh doanh cüa Doanh nghip tu nhân1H kinh doanh nay; 

r) Khach hang vi pham phap lut, chInh sach cüa Nha nuOc; 

s) Khách hang không trã hoc trá khOng dÀy du phÀn du n thu chi bj vut hn mic theo 
dung quy djnh cüa VPBank tai  Diêu 8 cüa Dieu kin giao djch chung nay; 

t) Khách hang khOng b sung, thay th tài san bão dam theo yeu cAu cüa VPBank; 

u) Co quyt djnh cña co quan Nhà nuc có thÀm quyn v vic VPBank phái thu hi ng tnixâc 
han; hoc phat sinh các sir kin thay dOi, ban hành mi chInE sách, quy djnh pháp luât hay 
cac quyêt djnh cña ca quan Nhà nuOc có thâm quyên lien quan ti vic cho vay, lãi suât cho 
vay, cach tInh lãi hoc cac sir kin bat khã kháng/trumg hçip khân cap nhu khüng bO, chin 
tranh, bao  dng, dInh cOng, bâi cOng, lan cOng, bieu tInh, thien tai ma VPBank duoc yeu cAu 
thu hOi nçi trithc hn hoc phái thu hôi nç truOc han  báo dam thu hOi nç vay; 

v) Vic cho vay, giãi ngân có th dAn dn vic vi pham cac quy djnh cüa phap lut vàJhoc có 
the lien quan tn?c  tiép hoc gián tiep den hành vi vi phm pháp 1ut (bao gOm cã các quy 
djnh cüa pháp lut ye Phông, chOng rua tien, chOng tài tr khüng bO); 

w) Viêc cho vay, giái ngân lien quan dn bt kr t chuc, cá nhân nào có ten trong danh sách 
den, danh sách cãnh báo, danh sách PhOng, chong rua tiên khác do ca quan nhà nithc có 
thâm quyen ban hanh, khuyen nghj áp ding váIhoc duçic áp diing tai  VPBank; 

x)  

y) Các trung hçp khác ma VPBank xét thy cAn thit d báo dam thu hi no' vay. 
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2. Khi xay ra môt trong các truO'ng hap nêu trên, VPBa.nk có quyn (nhirng không có nghra vi) can 
Cu VaO tinh hInh thuc tê và 1ira chon thai diem thIch hap dê quyêt djnh drng giài ngân, châm dth 
cho vay và thu hôi no trithc han.  KIii VPBank quyêt djnh thu hôi nç truOc han,  các khoán ng 
gôc, lai va cac nghTa vii lien quan khac cüa Khách hang thuc pham vi VPBank thu hi ng truc 
han dü dã den han  hay chira den han  dêu trâ thánh khoãn nç den han. 

3. VPBank së thông báo cho Khách hang v viêc chAm dth cho vay, thu hi n truc han  bang mt 
trong cac hInh thüc thông báo nhii quy djnh tai  Diêu kin giao djch chung nay. Thông báo cüa 
VPBank se neu rO thii diem châm dü't cho vay, thu hôi n tnràc han, so dir n' gôc bj thu hôi nç 
truoc han, thai han hoan tra sO dir no gOc bi thu hôi no truoc han, thai diem chuyên no qua han, 
lãi suât áp diing dôi vi so dir ng gôc bj thu hôi truc han  và các thông tin khác lien quan tâi 
nghTa vi trã nv cüa Khách hang (nêu co). Khách hang cam kêt thirc hin trã ncr truàc han  theo 
ding Thông báo cüa VPBank. 

4. xu 1 ncr vay: Trurng hap Khách hang không thirc hin dung nghia vli trã ncr (bao gm cã nghia 
vu tra no truoc han), ngoai viêc chuyên qua han va ap dung lâi suât qua han theo quy dinh tai 
Hap DOng, VPBank duçrc quyên áp diing các bin pháp dê thu hôi ncr,  bao gOm nhu'ng không 
giâi han: 

a) Xir l tai san bão dam theo thóa thun tai  Hap dng bâo dam; 

b) TrIchltht toán các tài khoân, các khoán tin g1ri, tài san gui khác cUa Khách hang tai  VPBank 
va sir diing tiên/tài san có ducrc  dê thu hôi ng; 

c) Yêu can các t chuc tin ding khác trIchltht toán các tài khoãn, các khoãn tin gui, tai san gui 
khác cüa Khách hang tai  tO chuc tin diving do (nêu có) dê thanh toán nghia vii trâ ncr  cUa 
Khách hang tai  VPBank; 

d) Di tru vó'i các nghia vii tài chInh khác cUa VPBank di vOi Khách hang (nu có); 

e) Các biên pháp xu l na khác phu hap vth quy djnh cUa pháp lust Vit Nam. 

Trurng hap sau khi áp ding các bin pháp xu l ncr  nhung van không du d bü dâp toàn b 
nghTa vy. trã ncr cüa Khách hang vth VPBank thI Khách hang có trách nhim tiêp tiic trá day du 
các khoãn ncr  gôc, lãi va các nghia v tai chinh chua duçrc thanh toán cho VPBank. 

5. Không phy. thuôc vao viêc VPBank có hay không thirc hin chm dirt cho vay, thu hi nq truàc 
han khi xãy ra mt trong cac truO'ng hap neu tai  Khoân 1 Diu nay, VPBank có quyen (nhimg 
không có nghTa vii) áp diing các bin pháp can thiêt dê quãn I Han  muc thâu chi cüa Khách 
hang, bao gôm nhu'ng không gii han: tam khóa  Han  muc thâu chi cüa Khách hang (trurng hap 
nay Khách hang sê không ducrc tiep ty.c sü dimg Han  muc thâu chi dã cap); yêu câu Khách hang 
cung cap bô sung các tai 1iu, chüng tir lien quan dê VPBank xem xét, thãm djnh, quyet djnh 
vic có hay không cho phép Khãch hang ducrc  tiep  tiic  duy tn Han  muc thâu chi;.... Thai diem áp 
diing các bin pháp nêu tren theo quyet djnh cüa VPBank. Khách hang cam ket thirc hin theo 
dung quy djnh neu tren va dông ' vâi các bin pháp ma VPBank dã iy.a ch9n áp dy.ng. 

Diu 11. Cung Cap Thông Tin, Tài Lieu Trong Qua Trinh Cho Vay 

1. Khách hang cam kt cung cp d.y du thông tin, tai 1iu lien quan dn Khoán Vay tai  thO'i dim 
de nghj cho vay bao gôm nhungkhông giâi han  thông tin ye dieu kin pháp l, phuong an su 
dung vOn, khã nng tai chinh, dieu kin ye tuân thu pháp 1u.t va cam ket toan b thông tin, tài 
lieu dä cung cap Ia day du, chân thirc va chinh xác. Khách hang chju trách nhirn truOc pháp 1ut 
trong trithng hap vi phm cam kêt quy djnh tai  Khoân nay dan den ket qua thâm djnh va quyêt 
djnh cho vay cüa VPBank bj ánh huO'ng. 

2. Trong qua trInh vay van, Khách hang có trách nhim cung c.p cho VPBank các thOng, tai Iiu 
quy dinh duâi day dë phiic vu cho viëc kiem tra, giám sat vic sir diing vOn vay va trã ncr  cüa 
VPBank: 

a) Các tai 1iu lien quan ti vic sü dirng vn vay va chüng minE Khách hang su ding vn vay 
dung mic dich theo yeu cau cüa VPBank; 
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b) Báo cáo thirc trng tai chInhltInh hInh thu nhp cüa Khách hang, cüa H kinh doanhl Doanh 
nghip tu nhân do Khách hang lam chU, ni dung, hInh thirc va thi gian báo cáo thirc hin 
theo yêu câu cüa VPBank; 

c) Các thông tin, tài 1iu lien quan dn tInh trng cüa tài san báo dam; 

d) Các thông tin, tài 1iu khác có lien quan theo yêu cu cUa VPBank. 

3. Khách hang dng cung cp cho VPBank tht cá các thông tin, tãi 1iu theo yêu cAu hçp l cua 
VPBank nhãm tun thu các quy djnh ye PhOng chông tha tiên, chông tài trg khüng ho, cam v.n, 
trmg pht. Khách hang dông rang VPBank có the chia sé bat k' thông tin lien quan den Khách 
hang vàIhoc các ben lien quan vi bat kS'  co quan th?c thi pháp 1ut, co quan quan l hoc tOa 
an trên co s yêu cau cUa cac co quan nay vàIhoc theo quy djnh cüa pháp lut; 

4. Ngoài các thông tin, tài 1iu nêu trén, Khách hang có nghia viii thông báo bang van ban cho 
VPBank trong vOng 05 (nãm) ngày kê tir ngày xay ra mt trong các trumg hcrp sau: 

a) Khách hang thay di H kh.0 thu?mg trü, dja chi lien lac,  din thoi vàIhotc cac thay di 
khác ánh hung den vic thông tin, lien lac  giUa Các Ben; 

b) H kinh doanhl Doanh nghip tu nhân do Khách hang lam chü thay di trii sO dja chi lien 
lac, diên thoai vâlhoac cac thay dôi khác ãnh huâng den vic thông tin, lien lac  giUa Các Ben; 

c) Xay ra mt trong các truOng hp nêu tai  diem f, g, h, i và p Khoán 1, Diu 10 cña Diu kiên 
giao djch chung nay. 

5. Tru?mg hp vi pham các cam kt, nghTa vt v cung c.p thông tin theo quy djnh tai  Diu nay, 
Khách hang dông vâi các bin pháp xir 1 ma VPBank áp diing dông thai cam ket thanh toán 
day dñ các khoán tiên pht vi pham, bôi thuOng thit hai  cho VPBank phü hp vo'i thôa thu.n 
cUa Các J3ên theo Hçip Dông. 

Diu 12. Pht Vi Phm Va Bi ThirO'ng Thit Hi 

1. TruOng hqp Khách hang vi phm nghia vi, cam kt, trách nhim theo quy djnh tai  Hgp Dng và 
bat ki thOa thun nao khác giva VPBank và Khách hang, Khách hang phái chju phat vi pham 
theo mirc 8% giá trj phân nghia vi bj vi phm hoc mirc phat tOi da khác theo quy djnh cUa pháp 
lu.t trong tüng thai ks'. Ngoai vic phái thanh toán tien phat vi pham nhu quy djnh tai  Khoán 
nay, Khách hang có nghia vii bôi thung cho VPBank toan b các thit hai  phát sinh ma 
VPBank phái gánh chju do vi pham cCia Khách hang. 

2. Khi phát sinh vi pham, VPBank së thông báo cho Khách hang v s tin phat vi phm, s tin 
bôi thung thit hi, các chi phi khác va thai han  thanh toán các khoán tien nay, thông báo nay 
có giá trj rang buc nghia vii thanh toán cüa Khách hang. Ngoai so tiên pht vi pham, s tin bi 
thithng, Khách hang dOng bOi hoan cho VPBank day du các khoan chi phi giám djnh, djnh giá, 
thâm djnh cap tin dtng, phi 1utt su va các chi phi phát sinh khác ma VPBank d thanh toán trong 
trirOng hp khoân vay khOng duc giai ngân, châm düt cho vay, thu hôi nç do 1i cüa Khách 
hang. Vic bOi thuOng, bOi hoàn se thrc hin theo thông báo cüa VPBank va VPBank không can 
cung cap bat k' chüng tü chirng minh thit hai  nao. 

3. ThOa thun v phat vi pham va bi thung thit hai tai Diu nay không áp diing trong tru6ng 
hp Khách hang vi pham nghia vii trá n gOc, lãi tien vay theo quy djnh tai  Hp Dông. 

4. Vic ap ding các bin pháp phat vi pham và bi thung thit hai  khOng anh huâng ti quyén cüa 
VPBank trong vic áp ding các bin pháp xx l' khác khi Khách hang vi phm theo Hp Dông. 

Diêu 13. Quyn Va Nghia Vii Cüa VPBank 

1. Quyn cüa VPBank: 

a) Tü chi cho vay, tir chi giai ngân tin vay nu Khách hang khOng dáp 1rng dy dü các diu 
kin, thu tic theo yeu câu cüa VPBank hoc VPBank khOng cO dü diéu kin d cho vay, giái 
ngân tai  th?i diem Khách hang yêu câu; 
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b) Ducic quyên thay dôi thii htn diêu chinh lãi suât và biên d diêu chinE lãi suât trong các 
trung hcp theo thOa thun ti Hçip Dông, các thOa thun lien quan khác hoc cho phü hçp 
khi thj truà'ng có biên dông bat thu6ng hoc ,chInh sách tiên t va lãi suât cUa Ngân hang 
Nha nuâc có si,r thay dôi ãnh hrn2ing den lãi suât khoán vay; 

c) Duic quyn yeu cAu Khách hang sir diing moi tài san, ngun thu cüa Khách hang d thanh 
toán các khoãn nq cho VPBank day dü, dung han; 

d) Dixqc quyn lien h trirc tip vi các ben có ngha vii tài san di vài Khách hang d nhn các 
khoãn tiên, tài san ma ben do phái trã hoc phái giao cho Khách hang; 

e) Duçic quyn truc tip kim tra hoc yêu c.0 Khách hang thông báo, cung cp thông tin v 
vic sir ding von vay, tInE hInh tài san, tài chInh, thu nhp cüa Khách hang, ye tài san bão 
dam, viec tuân thu ye pháp lu.t bao gôm pháp lust ye môi tru6ng va các thông tin khác lien 
quan den khoân vay hoc den tinh hInh thirc hin nghTa vi trã nçi cüa Khách hang; 

f) Drc yêu cu Khách hang b sung them tài san cüa mInh hoc cüa Ben th ba vào the ch.p, 
cam cô, k' qu cho VPBank trong các trithng hap VPBank nhn djnh rang giá tr tài san bào 
dam hin tai  không dü de bão dam cho nghia vii trã n cüa Khách hang; 

Dixc quyn xr 1 tài san bào dam cüa Khách hang và1hoc Ben thi ba (neu co) de thu hi 

h) Co toàn quyen chuyen giao, bàn cho Ben thr ba toan b ho.c mt phAn khoàn n' cüa Khách 
hang theo Hap DOng ma không can phài có sir dông cUa Khách hang; 

i) CO quyn si:r diing các thông tin v Khách hang va các khoãn tin diing cUa Khách hang bao 
gOm cà các thông tin tr các van bàn, các tai 1iu do Khách hang cung cap; các hap dông, van 
bàn k kêt giita Khách hang va VPBank dê cung cap cho các don v CO chirc nãng cung cap 
dich vu thông tin tin dung valhoäc danh gia tin nhiêm hoat dông hap phap tai Viêt Nam, 
hoac cung cap cho các co quan cO thâm quyên yêu câu cung cap thông tin theo quy djnh cUa 
phap lut ho.c cung cap cho các dôi tác lien quan cO hap tác vâi VPBank dê phát triên, cung 
cap ho.c lien quan den vic cung cap các san phâm, djch vi cüa VPBank; 

Tir dng tam khOa, trich, tht toán tai khoàn (cO k' han,  không kS' han) cüa Khách hang tai 
VPBank, các khoàn tiên gri, tai san gri khác cUa Khách hang tai  VPBank ho.c 1p Uythim 
thu yêu câu các to chüc tin dyng ma tài khoàn cho Khách hang trIch tiên chuyên cho 
VPBank d thu hôi các khoãn nç gôc, läi tiên vay, phI, phat, các khoàn phai thanh toán, hoan 
trâ, bôi thuang cho VPBank theo Hap DOng hoc bat cir khoàn nçi, nghia vi thanh toán nao 
khác cüa Khách hang dôi vai VPBank theo các cam ket, thOa thun hoc van bàn khác ky 
ket giüa VPBank va Khách hang; 

k) TruO'ng hap Khách hang cO nhiu nguai, thI tht cà các Khách hang phài cüng lien dâi thirc 
hiên nghia vu theo quy djnh cüa Hap Dông. Không phii thuc vào bat k quy djnh hay thOa 
thun nao khác giüa các Khách hang, VPBank cO quyen yeu cau bat ci ai trong sO các 
Khách hang phài thrc hin toan b nghTa vi.i theo Hap Dông. 

1) Duçic quyen sra dei, diu chinh bt k' dieu khoãn, diu kin nao cüa Diu kin giao djch 
chung tüy timg thai diem ma VPBank cho là phü hap tüy theo quyêt djnh cüa VPBank. 
Phuong thrc gui va nhn các thông báo sxa dOi, dieu chinh Diêu kin giao djch chung giUa 
VPBank va Khách hang thrc hin theo quy djnh tai  Dieu 16 cUa Dieu kin giao djch chung 
nay. Khách hang duqc coi ia chap thun toan b nhui-ig ni dung sra dOi theo thông báo cüa 
VPBank neu Khách hang tiep tic duy trI khoàn vay tai  VPBank sau thai diem VPBank 
thông báo 

2. NgMa vi cüa VPBank: 

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

b) Giài chp tai san bào dam (neu có) sau khi Khách hang d thrc hin xong toan b nghia vi 
dOi vai VPBank. 
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3. VPBank có các quyn và nghra vi khác theo thóa thun ti Hçp Dng và theo quy djIIh cUa pháp 
1ut. 

Biu 14. Quyn Va Nghia Vi Cüa Khách hang 

1. Quyn cüa Khách hang: 

a) Du?c  nhn và sir ding vn vay tir VPBank theo dung thóa thun; 

b) Duçic yêu cu VPBank giài töa tài san bào dam thuc sâ hthi cüa Khách hang (nu co) sau 
khi Khách hang hoàn thành tat ca các nghTa v11 vOi VPBank. 

2. NghTa vi cüa Khách hang: 

a) Cung cp dy dñ, chInh xác và trung thirc các thông tin, h so', tài 1iu lien quan dn viêc 
vay vn theo yeu câu cCia VPBank trong suôt qua trinh vay von; 

b) Sir ditng vn vay diing miic dIch; 

c) Cung cp thông tin valhoac to mçi diu kin d VPBank trirc tip kim tra, giám sat v tInh 
hInh sü diing von vay, tInh hinh tài san, thu nhp cüa Khách hang, ye tài san bào dam va cac 
thông tin khác lien quan den khoan vay ho.c den tInh hInh thrc hin nghia vii trã nçi cüa 
Khách hang; 

d) B sung them tài san vào th chip, cm c& k qu... d bão dam cho vic th?c hin nghia vi 
trà nç theo Hçp DOng trong các trrnmg hçp VPBank có yêu câu; 

e) Thirc hin dung các quy djnh v lãi sut dã duçrc thOa thun ti Hçip Dng và các van bàn 
lien quan. Khách hang hoàn toàn chap thutn các mi.rc lãi suât duçc VPBank diêu chinh phii 
hcp voi Hçp Dông vàIhoc các van bàn lien quan; 

Thirc hin dñng các nghia vii theo Hgp Dng và các van bàn lien quan k giüa Các Ben, nu 
vi pham ma gay thit hai  thI bôi thuO'ng cho VPBank toàn b thit hai  phát sinh nhir quy 
dinh tai Diêu 12 Diêu kin giao dch chung nay bao gôm nhu'ng không hin chê bOi các thit 
hai nhu': chi phi tim kiêm, thu gitr xi:r l tài san bão dam; chi phi lu.t si.r, an phi, l phi TOa 
an, phi thi hành an; các khoàn chi phi ma VPBank phái bôi thuO'ng hay chju pht vó'i Ben 
thir ba do vi phm cña Khách hang trirc tiêp hoc gián tiêp gay nên v.v...; 

Khách hang cam kt sir diing vn vay thông qua các djch vii thanh toán trên tài khoàn thanh 
toán phü hçp vi mic dich sCr ding von theo thôa thun vâi VPBank. Khách hang có trách 
nhim cung cap cho VPBank các thông tin, tài 1iu, chtrng tr thanh toán can thiét d 
VPBank thirc hin giai ngân và cam kêt chju trách nhim ye tinh chInh xác, trung thirc cüa 
càc thông tin, tài 1iu và chirng tü cung cap cho VPBank. 

h) Trong mçi trung hçip sê sir diing toàn b các ngun thu nhp cüa mInh Va toàn b tài san 
thuôc s hthi vàIhoc quyen quàn 1, sir diing hgp pháp cUa mInh và tài san cüa h gia dInh, 
tài san chung vç chông và phàn s hüu cña mInh trong tài san chung dê thanh toàn hêt các 
nghTa vi nçi cüa Khách hang vó'i VPBank theo H?p  Dông và các van bàn, thOa thu.n khác. 
Khách hang cam kêt së tix nguyen thrc hin cam két nay bang mi hInh thc, bàn giao càc 
tài san nói tren cüa mInh cho VPBank và ho trg VPBank trong vic nhn và xir l càc tài san 
do dê trà no' cho VPBank; 

i) Tuân thu phap lu,t, chInh sách cüa Nha nuc bao gm cà vic tuân thu dy dü quy djnh cüa 
pháp lut ye bào v môi trix&ng. 

KhOng duc chuyn n1urng các quyn và nghTa vçi cüa minh theo Hçip Dng cho Ben thu 
ha, trü trueing hçp dugc VPBank dOng bang van bàn. 

k) 

1) Khàch hang cam kt rang tài san bàn dam cho khoàn vay theo Hp Dng (nu có) và tht cà 
các khoàn tiên du?c su diing d thirc hin nghia v1i trã nçi, nghia vi tài chInh khàc cUa 
Khách hang theo Hçp DOng duçic hinh thành tü các nguOn hçp phàp và không vi phm bt 
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k cac quy dinh nào cüa pháp 1ut (bao gm Ca CC quy djnh cUa pháp 1ut v Phông, chng 
tha tiên, chông tài trg khUng bô). 

3. Khách hang có các quyn và nghia vi khác theo thôa thu.n tai  Hçip Dng, Hçip dng bào dam 
tiên vay, các van bàn khác k kêt vi VPBank và theo quy djnh cUa pháp 1u.t. 

4. Di vii Khách hang là Can b nhân viên lam vic ti VPBank, Cong ty TNHH quan 1 tài san 
Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vxcing, Cong ty tài chInh TNHH mt thành viên Ngân hang 
Vit Nam Thjnh Vixçing: 

a) Trung hçp Khách hang là Can b nhân viên cüa VPBank, Cong ty TNHH quán 1 tài san 
Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vuçng, Cong ty tài chInh TNHH mt thành viên Ngân 
hang Vit Nam Thjnh Vucing (sau day gi chung là "Doanh nghip"), Khách hang dông 
rang khi Khách hang nghi vic ti Doanh nghip vi bat k' l do nào (do hêt thai hn hçp 
dông lao dông, bi sa thai, thóa thun châm dirt hçip dông lao dng vâi Doanh nghip...), tüy 
thuc vào chInh sách cüa VPBank trng thii ks', VPBank có the xem xét áp diing mt hoc 
môt so each thrc xir l' nhu sau: 

(i) Chm dth cho vay, thu hci nçi truâc hn di vâi Khách hang. Truè'ng h'p nay, Khách 
hang có trách nhim thanh toán toàn b du no vay (goc, lâi, phi.....) và hoàn thành các 
thu tuc tat toán khoãn vay chm nhât vào ngày lam vic cuôi cüng cüa Khách hang tai 
Doanh nghip ho.c mt thai diem khac theo thông báo cüa VPBank. Truang hçip 
Khách hang không thanh toán day du du nç cho VPBank theo thông báo, toàn b dix nç 
cüa Khách hang së bj chuyên qua hn và b xir l theo quy djnh, thóa thu.n ti Hçip 
Dông. 

(ii) Diu chinh lãi su.t cho vay v miirc lâi sut cho vay tuang ing dành cho Khách hang Ca 
nhân thông thuang vay không có tài san bão dam cüa VPBank. Miirc lãi suât cho vay ci 
the drnic diêu chinh sê duoc VPBank xác dinh can cur trên các yêu to nhu thôi htn cho 
vay, miIrc thu nhâp cüa Khách hang theo dánh giá cUa VPBank, san phârn vay ma 
Khách hang tham gia nhiing dam bâo tôi da không qua 40%/näm. Mirc läi suât cho vay 
diêu chinh cu the se dugc VPBank thông báo cho Khách hang khi thirc hin vic diêu 
chinh. Vic diu chinh lai suât duçrc thirc hin tr ngày tiêp theo ngày lam vic cuôi 
cüng cüa Khách hang tai  Doanh nghip. 

(iii) Diu chinh cac khoãn phi lien quan phü hop vOi chinh sách cüa VPBank tüng thôi kST. 

(iv) Yêu cu Khách hang cung cp b sung các h so', tài lieu hoc b sung các diêu kin 
can thiet de VPBank xem xét va quyêt djnh vic cho phép Khach hang tiêp tic duy tn 
khoãn vay tai  VPBank. 

b) Không phi thuc vào quy djnh nêu trên, trumg hop Khach hang nghi vic ti Doanh nghip 
và muOn tiep tic duy tn Hn müc thâu chi theo Hop DOng, trong thai gian VPBank xem xét, 
phê duyt de nghj cüa Khach hang, Khach hang dông rang, Hn mic thâu chi cüa Khach 
hang së duoc tam khóa, Khach hang khong the thirc hin duc vic ghi n' Tài khoan thâu 
chi. Thai gian tm khóa do VPBank quyêt djnh. Truang hop VPBank chap thun cho Khách 
hang tiêp tiuc duy tn Hn mure thâu chi, Khách hang có nghia viu thirc hin cac thu tic lien 
quan, k' kêt các giây ta, tài lieu can thiêt theo yêucâu cüa VPBank. Hn müc thâu chi cüa 
Khach hang së du?c ma khóa và Khách hang có the tiep tiic sur diing Han  mc thâu chi theo 
quy djnh tai  Hop Dong sau khi duçic VPBank phê duyt và Khach hang hoàn tat các thu tl4c 
lien quan. Truang hop VPBank không phe duyt hoc VPBank phe duyt nhung Khàch 
hang khOng hoàn tat cac thu ti1c lien quan theo yêu câu cua VPBank, Han  mic thâu chi cua 
Khach hang có the bj VPBank châm du't truc han.  Vic xur 1 khoan vay cua Khach hang 
trong truYng hop châm durt trrnfrc han  duçc thirrc hin phü hop vói thOa thun cua Các Ben tai 
Hop Dong. 
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c) Trinmg hçp Khách hang không bj VPBank chm dirt cho vay, thu hi nç truic han  và nu 
Khách hang tiêp tiic duy tn khoàn vay sau khi dã nghi vic tai  VPBank, Khách hang duçc 
coi là dông vri tat cã các chInh sách diêu chinh cüa VPBank. 

d) Ngoi trir các diu khoãn, diu kin khác tai  Diu kin giao djch chung nay, d bão dam khà 
nãng thanh toán các khoàn nçi den han,  Khách hang dong rang VPBank duçic quyên tam 
khóa, chü dng trIch tài khoãn nh.n luang cUa Khách hang tai  VPBank và1hoc lien he vri 
Doanh nghip (Dcm vj trã hxcmg cho Khách hang) dê yêu câu Doanh nghip chuyn cac 
khoãn tiên h.rang, tiên thumg, tiên trç cap .... cüa Khách hang cho VPBank dê VPBank thu 
hôi các khoàn nç, các nghTa vii tài chInh cüa Khách hang dôi vi VPBank theo Hip Dông. 

Diu 15. Lut Diéu Chinh Va Giãi Quyt Tranh Chap 

1. Hçip Dng duçc giài thIch và diu chinh theo pháp lut Vit Nam. 

2. Các tranh chp phát sinh tr hoc lien quan dn Hçp Dng së duqc Các Ben bàn bac,  xü l trén 
tinh than hçp tác, binh dang và ton tr9ng ln nhau. Truông hçTp Các Ben không tir thôa thuân 
dixxc hoc không muon thóa thutn vâi nhau, mt trong Các Ben có quyén khOi kin ra TOa an 
nhân dan có thâm quyên dê giái quyêt theo quy djnh cüa pháp lut. Các Ben thông nhât rang dia 
chi cüa Các Ben nhu neutai Giây Dang k là dja chi duçc sir diing dê Tôa an xác djnh thâm 
quyên giài quyêt tranh chap theo quy djnh cüa pháp lut. TruO'ng hp Khách hang thay di dja 
chi ma không thông báo cho VPBank bang van bàn, thi duc hiêu là Khách hang c tInh giu dja 
chi, trôn tránh nghTa viii và VPBank có quyen yêu câu Tôa an thi 1' giài quyt vi an theo thu tiic 
chung. Khách hang chap nhn vic TOa an xét xir yang mt Khách hang, kê cà tnthng hçp không 
lay duc Ru khai cüa Khách hang. 

Diu 16. Trao Dôi Thông Tin 

1. Các thông báo, van bàn giao djch giüa VPBank và Khách hang së dugc gui theo dja chi cüa mi 
Ben nêu ti Giây Dang k. TruO'ng h'p Ben nào có sir thay dôi dja chi thI phài thông bào cho 
Ben kia bang van bàn; nêu không thông báo thi Ben kia có quyén gui van bàn theo dja chi cü và 
mc nhiên coi nhu Ben con lai  dã  nMn  duc van bàn và ni dung các van bàn nay có giá tn, rang 
buôc Càc Ben. 

2. Van ban thông báo, trao dAi thông tin lien quan dn Hp Dng, Diu kin giao djch chung nay 
du?c mt Ben 1p và g1ri ti Ben kia së duc coi là da duc nhn bai Ben kia vào thai dim: 

a) van ban giy duqc gui tnirc tip tai nguai có lien quan tai  dja chi nêu tai  Giy Dang k, 
hoc, 

b) Ngay lam vic lin sau ngày van bàn giy duc gui bang thu báo dam tOi dja chi duc nêu 
tai Giay Dang k, hoc, 

c) Vào ngày lam vic Iin sau ngày van ban duc giri bang Fax ti s Fax duc neu tai  GiAy 
Dang k và khi gui Fax, may Fax da thông báo giri và nhn thànli cong. 

3. Ngoài phuong thüc trao dôi thông tin nhu quy dnh tai  Khoãn 1 và Khoàn 2 Diu nay, VPBank 
có the thông báo cho Khách hang các van e lien quan tOi Khoãn vay theo Hp Dng, Diu kin 
giao djch chung nay cüng nhu cac san pham, djch vi, chuong trInh, un dãi,... cUa VPBank 
vàlhoäc dôi tác cüa VPBank bao gôm cá các sira dOi, bô sung, các diêu chinh ye chInh sách cüa 
VPBank dôi vói các Khoàn vay theo H?p  Dông, Dieu kin giao djch chung nay bang mt tnong 
các phuong thi'xc lien h do VPBank tniên khai tlrng thai ki bao gôm nhung không gioi han  mt 
trong cac phuong thirc sau: gçi din thoai, gri tin nhän SMS, giri email tOi sO din thoai, email 
duc Khách hang dang k vai VPBank tai  Giay Dang k; niêm yet tai  trii s dja diem kinh doanh 
hoac thông bao tren website chInh thiirc cüa VPBank (website: www.vpbank.com.vn). DOi vai 
càc nôi  dung VPBank thông báo cho Khàch hang bang van bàn theo quy djnh cüa Dieu kiên giao 
djch chung nay, càc van bàn lien quan hoc quy djnh cüa pháp 1ut, Càc Ben dOng rang, van 
bàn cO the duc VPBank 1p  và gui bang bàn giay hoc bang càc thông dip dü lieu qua tin nhan 
SMS, email ... cho Khàch hang theo quy djnh tai  Diêu nay. Khàch hang dng dang k nhân 
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thông tin, san phâm, djch viii, chuang trinh, iiu di... tr VPBank vàJhoc các di tác cUa 
VPBank. 

4. Khách hang ducc coi là dä nhn duc thông báo cUa VPBank khi VPBank dã thông báo bang 
mt/ mtt so trong các phuang thüc nêu trên tài dja chi cüa Khách hang hoc den so din thoi 
hoac den email duçc Khách hang dang k vi VPBank ho.c niêm yet tai  trii s dja diem kinh 
doanh cüa VPBank ho.c dà thông báo trên website cüa VPBank. VPBank không có nghia v 
phãi xác minh viêc Khách hang cia nhn duçc cac thông báo nay. TruO'ng hçp Khách hang có sr 
thay dOi cia chi, sO diênthoai, email lien he hoc can trao dôi thông tin v9i VPBank thi phãi 
thông báo cho VPBank bang van bàn; nêu không thông báo thi VPBank có quyên thông báo theo 
dja chi, so din thoi và email cii và m.c nhiên coi nhu Khách hang cia nhn duc thông báo khi 
VPBank thông báo tOi dja chi, so din thoti và email nay và ni dung các thông báo nay có giá 
trj rang buc Khách hang. 

5. Khách hang duçc coi là chip thun toàn b nhtrng ni dung sira di theo thông báo ciia VPBank 
nêu Khách hang tiêp ttc duy tn khoàn vay ti VPBank sau thai diem VPBank thông báo. 

Diu 17. Ngôn Ngfr 

Diu kién giao djch chung nay dirnc 1p b.ng Ting Vit. 

Diu 18. lieu Lirc 

1. Nu có nôi dung nào tai Diu kin giao djch chung nay khác vâi ni dung phê duyt ti Xác nhn 
chap thun ciia VPBank thI áp ding theo ni dung ti Xác nhn chap thun cUa VPBank. 

2. Khách hang xác nhân là cia doc, hiu rO và cam kt thc hin dung các diu khoàn và diu kin 
ciia Diêu kin giao djch chung nay, các quy djnh khác ciia VPBank lien quan den Djch vii và các 
quy djnh pháp lut hin hành ciia Vit Nam có lien quan. 

3. Cãc diu khoãn và diu kin ciia Diu kin giao djch chung nay së dugc áp diing cho tit cà các 
khoàn thâu chi khOng có tài san bào dam thrçic tat cã cac KIiách hang thirc hin k tr ngày Diêu 
kiên giao dich chung nay dixcic ap diing (thxcc hiêu bao gOm cã các Khách hang dà duçc VPBank 
cap Han mirc thâu chi tnxàc do). 

NGAN HANG TMCP T NAM TH!NH VUNG 

TJki. OC 
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