DIU KILN GIAO DJCH CHUNG YE VAY TtNG LAN KHONG TAI SAN BAO
DAM DANH CHO KHACH HANG CA NHAN CUA VPBANK
t
(Ap dyng k & ngày
.

Nôi dung bàn Diu kin giao djch chung v vay trng lAn không tài san bão dam dành cho Khách
hang cá nhân cUa VPBank nay cüng vi Giây Dàng k nhu djnh nghia duài day ma Kliách hang dã
k, Xác nh.n chap thun cUa VPBank to thành mt bàn Hp dông cho vay hoàn chinh ("Hp
Dong") giüa Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Viing và Kliách hang. Hçp Dông có hiu lrc kê tir
ngày k nhu ghi nhn tai Giây Dang k, Xác nhn chap thun cüa VPBank cho den khi VPBank và
Khách hang dà thrc hin xong toàn b5 quyên và nghia vii theo Hçp Dông.
Bang vic hra ch9n s ding Djch vii và k vào Giy Dàng k, VPBank và Khách hang cam kt tuân
thu các diêu khoân va diêu kiên sau:
J3iéu 1. Giãi ThIch Tu Ngfr
1. "VPBankJNH/Ngân hang": Là Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vucmg. VPBank duçc hiu
bao gôm Chi nhánh, PhOng Giao djch cüa Ngân hang TMCP Via Nam Thjnh Vixcng.
2. "Djch vii": Là djch vi cho vay trng lAn không tài san bào dam cüa VPBank cung c.p cho
Khách hang.
3. "Khách hàng/KH": Là Khách hang cá nhân, vOi thông tin duc nêu cii th ti Giy Bang k.
4. "Giy Bang kg": Là Giy Bang k kiêm Hçip dng cho vay không TSBD ma Khách hang dã k'
xac nhn. Bong thai vi vic dang k vay von theo Giây Bang k' kiêm Hçip dOng cho vay
khong TSBB, Giây Dang k kiêrn Hçp dông cho vay không TSBD nay có the kêt hçip cüng vi
Giây däng k, Hçip dông khác dê Khách hang dang k sfr dung met, mt sO san phâm, djch vul
ngân hang khac bao gOm nhirng không giâi han ma tài khoàn thanh toán, the ghi nçi, djch viii
ngân hang din tü,...
5. "Biu kiin giao djch chung v vay tirng iAn không tài san bão dam dành cho Khách hang
cá nhân cüa VPBanklBãn Diêu khoãn và Biêu kiin ye vay tiêu dung cá nhân (sau day gi
chung là "Diêu kin giao djcli cliung": Là nhttng diêu khoãn on djnh do VPBank cOng bô
ti~ng thai k' de ap duing chung cho các Khách hang cánhan vay tmg lan không Tài san bào dam
tai VPBank. Diêu kiên giao dich chung duçic niêm yet cOng khai theo quy djnh cüa pháp lut.
Nêu Khách hang chap nhân k Giây Bang k thI duçc coi là dông thai chap nhn các diêu khoán
tai Dieu kiên giao djch chung. Biêu kin giao djch chung là ma phàn không tách rai cUa Hçp
Bong.
6. "D nghj vay vn": Là ni dung ghi nhn các d nghj vay vn cUa Khách hang tai Gi.y Bang
ky. Trên co sa Be nghj vay vn cUa Khách hang và các ho s, tài lieu do Khãch hang cung cap,
VPBank së xem xét, thâm djnh va quyêt djnh cho vay dôi vai Khách hang.
7. "Xác nhân chap thun cüa VPBank": Là các ni dung chip thun cho vay cUa VPBank dôi
vai Khách hang.
8. "Khoãn Vay": Là s tin VPBank cho Khách hang vay d phiic vii muic dIch vay không TSBD
cüa Khách hang theo phuang thirc cho vay trng lan.
9. "TSBB": Là Tài san bão dam.
10. Các thuat ngU vit hoa khác khOng duc giãi thIch trong Diu kin giao djch chung nay se duçic
hiêu và giãi thIch theo cac ni dung tuGng üng trong Giây Bang k, Xác nhn chap thu.n cUa
VPBank, cac san phâm, dich vu ma Khách hang tham gia trên co sa dam bão phU hp vai các
quy djnh có lien quan cüa pháp lut.
Diu 2. S Tin Cho Vay, Mic DIch Sfr Dung Vn Vay, Dông Tin Va Thôi Hn Cho Vay, Diu
Kiin, Phtrong Thirc Giãi Ngân Va Phwo'ng Thtrc Cho Vay
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1. Các Ben dng ring, S tin cho vay, Thai han cho vay và Miic dIch sir dirng vn vay, Dng
tiên cho vay duc Các Ben thôa thi4n và ghi nhn tai phân Xác nhn chp thun cüa VPBank
dôi vri Khách hang. Dê nghj vay von cia Khách hang và Xác nhn chp thutn cüa VPBank là
các tài 1iu không tách ri cUa Diu kin giao djch chung nay.
2. Diu kin và phuang thüc giãi ngân:
a)

Diêu kin giài ngân: Trir tnrYng hcip VPBank có chp thun khác, VPBank chi giái ngân khi
Khách hang và Ben lien quan (nêu có):
(i) Dã hoàn tt h sa, diu kin giài ngân, các thu tiic v tài san bào dam (nu co), hoàn tht
vic mua bào hiêm va dáp iirng các diêu kin khác theo quy djnh và yêu cu cüa
VPBank;
(ii) Không xây ra cac tru6ng hçp Khách hang bj chm du't cho vay, ngrng giái ngân, thu hi
nç truOc han theo quy djnh cüa Hgp Dông;
(iii) Khách hang rut vn trong th?ii han giãi ngân theo thôa thun vâi VPBank (nu có);
Không phi thuc vào các thóa thu.n nêu trên, VPBank Co quyn tr chéii giái ngân trong
truâng hcp quy djnh cüa pháp lut không cho phép giãi ngân vâ/hoc do diêu kin th?c tê
cüa VPBank không the giâi ngân.

b) Phirong thirc giài ngân: Giâi ngân mt (01) 1n và theo phi.rang thirc quy djnh tai D nghj
vay von cüa Khách hang.
3. Phucmg thlic cho vay: Cho vay tüng 1n.
4. Thai dim nhn nç: Là thai dim VPBank giãi ngân khoán vay theo phuang thüc ma Khách
hang dê nghj tai Dê nghj vay von.
Diu 3. Lãi Sut, Phi Va Các Chi PhI Khác
1. Lãi su.t cho vay trong han và co ch diu chinh lai suât (nu co) thrgc VPBank và Khách hang
thóa thun theo cung câu von cüa thj trung, nhu câu vay vOn và mc d tin nhim cüa Khách
hang và duçc ghi nh.n trong Xác nhn chap thun cüa VPBank và các tài lieu giao djch lien
quan gilia Các Ben.
2. Lãi suit cho vay trong han áp ding trong truOng hp co cu 1a thôi han trã n (lãi sut co cu
iai thi han trá nc): Th?c hin theo quy dnh cña VPBank tai thai diem co câu 1a• Tth truOng
hçTp có thOa thun khác, mirc lãi suât cho vay áp diing trong tru'âng hçTp co câu lai cling duQc
dieu chinh dnh k' nhu cách diêu chinh lãi suât cho vay trong han theo thôa thu.n cüa Các Ben
trong Hcp Dông.
3. Lai suit cho vay áp diing di vOi dir n gc qua han (lãi sut qua han): Bang 150% mlic lai suât
cho vay trong han áp ding tai thai diem chuyên nv qua han.
4. Phuong pháp tinh lãi di vài tin lãi cho vay trong han, tin lãi qua han dôi vi dir nç gc, tin
lài dôi vOi lãi châm trã:
a) Thi han tInh lãi và thai dim xác dinhs dir dtInh1ãi: Thai han tInh lài duGc xác dinh tü
ngày VPBarik giãi ngân von vay den hêt ngày lien kê tri.rôc ngày Khách hang thrc té thanh
toán hêt toàn b dir ng cho VPBank. Thñ diem xác djnh sO dir dê tInh Iãi là cuôi mi ngày
trong thai han tInh lãi.
b) Tiên lãi dugc tInh trên co si mt näm là 365 ngày. S tin lãi Khách hang phái trã mi k'
dugc tinh theo cong thrc bang (=) (So dir thrc tê nhan (x) So ngày duy trI sO dir thirc te
nhân (x) Lãi suât tinh lai) chia (I) 365, trong do:
(i) S duthrc t: Là s dir cui ngày tinh läi cüa s ding géc trong han, s dir nq gc qua
han, sO dir lãi chm trâ thirc tê ma Khách hang con phãi trà cho VPBank dugc sli diing
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d tInh lài theo thóa thun tai Giy Dàng k, Xác nhn chip thun cüa VPBank, Diu
kin giao djch chung nay và quy djnh cUa pháp lu.t.
(ii) S ngày duy trI s dir thirc t: Là s ngày ma s dix thirc t cui mi ngày không thay
dôi.
(iii) Lãi sut tInh lâi: Là müc läi sut cho vay trong han, lâi suit ca diu 'a thôi han trã nq, lãi
suât qua han dôi vOi dir nçi gOc, lâi suât ch.m trà áp dicing vOi tiên lãi ch.m trã nhu duçc
Các Ben thOa thu.n tai Giây Dang k, Xác nhn chap thun cUa VPBank, Diêu kin giao
djch chung nay và các van bàn lien quan. Lài suât tInh lãi duc tInh theo t' l % theo
näm vth mt näm là 365 ngày.
c) Trumg hçp th?i hn tInh ti'r khi Khách hang nhn giài ngân vn vay dn khi Khách hang
thanh toán khoàn tiên VPBank dã giãi ngân là duOi mt ngày, Các Ben thOa thun rang, thii
han tInh lãi và so ngày duy tn so dir thrc tê dê tInh lãi duçic xác djnh là 01 (met) ngày, so dir
thrc tê dung dé tInh lãi là so dir cuoi ngày trong thai han tInh lai hoc so dir tai thii diem
Khách hang trà nçi tuy thuc vào thii diem nào den truâc.
5.

Lài su.t chm trâ ap diing di vi tin lAi chm trà: Bang 150% lài suit cho vay trong han áp
dung tai thai diem châm trà läi nhung tôi da không qua i 0%/nàm tInh trên so dir lãi chm trà
tu(mg 1mg vói thii gian chm trà.

6. Phi lien quan dn khoãn vay: Khách hang có nghia vii thanh toán cho VPBank các khoàn phi sau
day:
a) Phi trã nq truOc han nhir duoc ghi nhn trong D nghj vay vn cüa Khách hang và Xác nh.n
chap thun cUa VPBank;
b) Các khoãn phi khác theo quy djnh cüa VPBank phü hçp vâi quy djnh cüa pháp lut có lien
quan.
Trü trirOng hçip Hçp Dng có quy djnh khác hoc Các Ben có thOa thun khác, các loai phi, mrc
phi ma Khách hang phãi thanh toán së th?c hin theo biêu phi duçc VPBank niêm yet cOng khai
tai trii sâ các dja diem kinh doanh vàIhoc trên website (www.vpbank.com.vn) cüa VPBank tai
thai diem thu phi. Khách hang dông ' vàüy quyên cho VPBank tir dng trIch nv bat k tài
khoàn nào cüa Khách hang tai VPBank dê thu các khoân phi thutc nghia vii thanh toán cüa
Khách hang theo Hçp Dông.
7. Khách hang dng thanh toán các khoàn chi phi và các nghia vi.i tài chInh khác lien quan tOi
vic vay von phü hçp vOi thOa thun cüa Các Ben trong Hçp DOng.
Diu 4. Bin Pháp Bão Dam Tin Vay
1. VPBank dng cho Khách hang vay vn trên co sâ khã nãng tài chInh và uy tin cá nhân cüa
Khách hang, không ap diing bin pháp bào dam tiên vay.
2. Khách hang dng rang trong su& thai han vay van, nu xãy ra bt cu sr kin nào ma theo
nhn djnh dcin phirong cUa VPBank là có ãnh huâng ho.c co khà näng ãnh hiRing den khá nang
trà ni cüa Khách hang hoc khiên Khách hang không dü dieu kin dê duçic vay không có bào
dam theo quy dinh cüa VPBank, thI trong vOng 15 ngày kê tr ngày VPBank yêu câu, Khách
hang phãi dua tài san thuc sa h1m cUa rninh hoc cUa Ben thu ba vào the chap, cam cô ho.c k'
qu5 cho VPBank. Tai san dua vao cam cô, the chap vãIho.c k' qu phãi có giá trj (theo djnh giá
cüa VPBank) dU d bào dam cho toàn b nghTa vii trà nq gOc, lài và các chi phi phát sinh khác
cüa Khách hang dOi vOi VPBank và phãi duc VPBank chap thun. Khách hang phãi chju toàn
b các chi phi lien quan den vic hoàn thin thu t%lc bão dam tiên vay (cong ch1mg, dang k giao
dich bão dam v.v...) theo quy dinh cuaphap lut vã quy djnh cUa VPBank. Nu Khách hang
khOng thrc hin ho.c thrc hin khOng day dü nghia vii bO sung tài san bào dam vàThoc thu xêp
bin pháp bào dam khác theo dung quy djnh nay trong thai han nêu trên, thI VPBank cO quyên
thu hOi no truâc han.
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3. Không phi thuc vào quy djnh ti Diu nay, tnthng hp Khách hang có bt k' tài san báo dam
nào tai VPBank, VPBank duc quyên chi giãi tôa tài san bâo dam nay cho Khách hang khi
Khách hang dã hoàn tat mi nghia vii vOi VPBank, bao gôm Ca nghTa vii thanh toán no vay theo
Hçip Dông.
Diu 5. Trã N Gc, Läi Tin Vay
1. Khách hang phài thanh toán gc, 1i cüa khoãn vay cho VPBank theo dung thai han quy djnh tai
Xác nhn chap thun ciia VPBank valhoac cac van bàn lien quan.
2. Các Ben cüng thng nht hiu rO rang vic vi phm nghTa vii trã nç cüa b.t kS' mt KST trã nçi géc
vàIhoc K' trá nç lãi nào cüng bj coi là vi pham nghia vii trá ng và VPBank có quyên thu hi
ngay toàn b du nç cOn lai cUa Khách hang ma không can phãi ch den khi kêt thñc thai htn cho
vay nêu tii Khoãn 1 Diêu 2 cüa Diêu kin giao djch chung nay.
3. TriRmg hcip ngày dn han trà nv gc, lãi và các nghia vii tài chInh khác (nu co) trüng vào ngày
nghi cüa VPBank hotc ngày nghi, ngày l theo quy djnh cña pháp h4t, thi Khách hang phãi trà
nçi vào ngày lam vic lien kê ngay sau do và lai vn duçc tinh cho den ngày Khách hang thirc tê
trá no.
4. TruO'ng hp Khách hang mun thanh toán nç cho VPBank truOc thai han, Khách hang phài
thông báo truóc bang van bàn cho VPBank It nhât03 (ba) ngày lam vic và phài duc VPBank
dông , dông thai phái thanh toán cho VPBank so nv gOc muOn thanh toán (trong truO'ng hgp
Khách hang trâ nç truOc han mt phân) hoc toàn b du nv gôc, läi khoän vay, cac khoãn phi,
các nghia vii tài chInh khác (neu co) (trong trung hp Khách hang trã nç truàc han toàn b) va
khoàn tin phi trà n truOc han theo mic quy djnh tai Giây Dang k và Xác nh.n chap thun cña
VPBank.
5. Khách hang vay btng loai tin nâo thI trà nçi gc, läi, các khoán phi và các nghia vii tài chinh
khác lien quan bang loai tiên do. Truaiig hçp VPBank chü dng trIch nçi tài khoàn cüa Khách
hang d thu nci ma tài khoàn do có loai tien khác vOi loai tiên vay, VPBank duoc quyên thirc
hin vic mua hoc ban ngoai t cho Khách hang nhu quy djnh tai Khoãn 6 Diêu nay dê thirc
hin thu nç dung loai tiên vay.
6. Vic thanh toán các khoàn nç cüa Khách hang duçc thirc hin tai trii sâ các dja dim kinh doanh
cüa VPBank. Khách hang có th thanh toán nç vay bang tiên mat, chuyên khoãn hoc thông qua
cac phuGng thrc thu ng khác do VPBank triên khai trng thai ks'. Khách hang có nghia vii ma tài
khoàn thanh toán tai VPBank và bào dam rang tài khoán nay cO dü so dir dê VPBank thu nq khi
dn han. VPBank có quyên ti,r dng tam khóa, trIch tài khoàn nêu tren ho.c bat k' tài khoán nào
khac (Co k han, không k' han) cüa Khách hang ma tai VPBank dê thu n den han hoc dê báo
dam thu n. Nu các tài khoân cüa Khách hang có loai tiên khác v6i loai tien vay và VPBank có
du ngun ngoai té d mua hoc ban cho Khách hang trâ n, thI VPBank së tir dng rnua ho.c
bàn ngoai t cho Khách hang theo t' giá ma VPBank dang áp ding tai thôi diem do dê thu nçi.
Trong truang hgp nay, VPBank së yêu cAu Khách hang ks', hoàn thin các chng tr mua, ban
ngoai t theo quy djnh cüa VPBank, truang hqp Khách hang không thçrc hin hoc tr chôi thirc
hin, VPBank cO quyn tr dng thic hin vic mua, ban ngoai tcho Khách hang theo quy dinh
tai Diu kin giao djch chung nay. Vic VPBank ban ngoai t d Khách hang trà ng duçic thixc
hin phü hgp vai quy djnh cüa pháp lu.t.
7. Trong truO'ng hp vI bAt ki l do nào, khoãn tin Khách hang trã nç cho VPBank bj khAu trili,
thu hi mQt phn hoc man b theo 1nh ho.c quyt djnh cUa Ca quan cO thm quyn, Khãch
hang cO nghTa vii thanh toán sO tien bj thu hOi, khâu tth dO cho VPBank trong vOng 05 ngay ke
tr ngày VPBank thông bào cho Khách hang ye vic bj khâu tth, thu hOi dO. Khách hang chap
nhân viec VPBank phuc hOi lai sO no tuong irng vai sO tiên bi khâu tru, thu hOi (ghi no lai hoäc
coi nhu Khách hang chua thanh toán sO nçi tuong irng vai sO tien bj khâu trü, thu hOi).
8. Các Ben thng nhAt thOa thu.n v thu tir thu nç nhu sau:
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a) Tnr&ng hçp khoãn vay chua bj chuyn qua han, di vOi moi khoàn tin thu nç, VPBank së
thu theo thir tir u'u tiên nhu sau va có quyên thay dôi thir tir u'u tiên do ma không phii thuc
vào chI cüa Khách hang vàIhoc các Ben lien quan: Các khoãn chi phi, phi cüa VPBank
(nêu co), cac khoân tiên phat, tiên bôi thix?ng thit hai, tiên lài ch.m trà trên nç lãi, tiên lãi
trén du nç gôc den han, n gôc den han và các khoãn lien quan khác.
b) Truè'ng hp khoãn vay bj chuyn qua han, VPBank s thrc hin thu theo thu t%r sau: chi phi
xu 1 tài san bão dam, cac khoân phi, chi phi cüa VPBank, cac khoãn tiên phat, bôi thixô'ng
thiêt hai (neu co), no gôc qua han, tiên lai chm trá trên no lãi, tiên lãi trén du n gôc bj qua
han và cac khoân lien quan khác.
Diu 6. Co Cu Li Thôi Han Trã Nq
1. Truc ngày dn han cüa các K' trã nçi gc vàJhoc lãi it nht là 10 (mithi) ngày, nêu Khách hang
do gp kho khän t?m thai dn den không có khã näng trâ ng diing h, Khách hang có the giri
van bàn dê nghj VPBank xem xét Co câu lai thi han trã ng.
2. VPBank trên co s xem xét khã nãng tài chinh cüa mInh vàkt qua dánh giá khã näng trã n cüa
Khách hang có quyên chap nhn hoc không chap nhn dê nghj Co CâU lai thii han trã n cUa
Khách hang. Nêu Khách hang duçc VPBank dông cho co câu 'a thai han trá nv, khoãn vay
cila Khách hang së duçc ap diing mirc lãi suât co câu lai thôi han trã ng phü hop vi thOa thun
cüa Các Ben trong Hop Dông. Ngoai vic áp ding lai suât co câu thôi han trã ng, Khách hang
dông và cam kêt tuân thu dày du các diiêu kin theo yêu câu cüa VPBank và thanh toán mi
khoán phat, chi phi lien quan ti vic co' câu 'ai th?i han trà nçi theo mirc dugc VPBank thông
báo.
3. ThOa thun co cu lai thôi han trà nç chi có giá trj khi duc 1p thành van bàn có chü k' cüa
ngui có thâm quyên cüa Các Ben.
Diu 7. No' Qua Han Va Châm Thanh Toán Tin Lãi
1. VPBank duc quyn chuyn nv qua han di vâi s du nv gc cüa KIiách hang trong các trung
hop sau:
a) Dn th?i han trã nç gc theo các K' trânçi dâ thOa thu.n giüa Các Ben trong Hop Dng ma
Khach hang khOng trã hoäc trã không day dU du nçi gOc và khOng duçic VPBank chap thun
co câu lai thai han trã ng. Thai diem qua han duc tInh tü ngay kê tiêp cüa ngay den han trã
n gôc theo cac KS' trà nç.
b) Dn thai han trã nçi gic tin vay dã dugc co cAu 1ai thi han trà no theo quy djnh tai Diu 6
Dieu kin giao djch chung nay ma Khách hang vn không trà hoc trã không day du du n
gôc nhu da thOa thun. Thi diem qua han duc tinh tr ngày kê tiep ciia ngày den han trà n
gOc theo thôa thun V cc' câu 1a thài han trâ ng giUa Khach hang và VPBk.
c) Khách hang phãi trâ nç truâc han trong cac trung hop thOa thun tai Diêu 8 cüa Diêu kin
giao djch chung nay nhimg không trã hoc trã không day du du n gOc theo yêu câu cüa
VPBank. Thai diem qua han duc tInh tü ngày kê tiep cüa ngay ma VPBank yêu câu Khach
hang phái trã n truc han.
2. Khoân n' gc qua han së phài chju lãi su.t qua han nhu quy djnh tai Khoãn 3, Diu 3 Diu kin
giao djch chung nay e tir thai diem qua han cho den khi Khach hang thanh toán hêt n gôc qua
han.
3. Vic VPBank chuyn n qua han và ap ding lãi suit qua han theo quy djnh tai Diu nay không
ãnh huO'ng den vic VPBank thixc hin cac quyen khac theo quy djnh tai Hop Dông. K tñ' thai
diem qua han, VPBank cO quyên ãp diing các bin pháp thOa thun tai Hop Dng, (cãc) Hop
dông bào dam (neu cO) vãJhoc các bin pháp theo quy djnh cUa phap lu.t de xu lS' n, thu hôi
tien vay.
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4. VPBank se thông báo cho Khách hang v vic chuyn nç qua han bang mt trong các hInh thirc
thông báo nhu quy djnh tai Diêu kin giao djch chungnày. Thông báo cüa VPBank së bao gm
các ni dung ye du nq gôc b qua han, thai diem chuyên ng qua han, lãi suât áp ditng di vâi du
n' gôc bj qua han, các thông tin khác lien quan (nêu co).
5. Trung hp Khách hang không trá dung han tin Iai theo thôa thun gifla Các Ben trong H'p
Dông va các thOa thun lien quan, khoãn läi chm thanh toán sê bj VPBank chuyên ng qua han
dông thi Khách hang có nghia vii thanh toán cho VPBank khoãn tiên lãi chm trã theo quy djnh
tai Khoán 5, Diêu 3 Diêu kin giao djch chung nay.
Diu 8. Chm Dfrt Cho Vay, Thu Hi NQ' Trtrc Hn Va Xfr L Nc'
1. Khách hang hoan toàn dông rang, khi xây ra mttrong các truèng hqp sau day, Khách hang së
không ducc VPBank giài ngân, sê bj VPBank châm dü't cho vay va phãi trá n truâc han cho
VPBank:
a) Khách hang cung cp thông tin, tài lieu lien quan tO'i vic vay vn sai six that, không chInh
xác, không trung thixc khi d nghj vay von hoc trong qua trInh vay von tai VPBank;
b) Khách hang vi phm nghia vçi trã nç' gc, läi, phi, chi phi và b.t k nghTa vi.i tài chInh nao
khác dôi vó'i VPBank (bao gOm nghia vii trâ nç theo bat k K' trã nv gôc, Ki trá no' lãi nao)
theo thOa thun giüa VPBank va Khách hang tai Hçp Dông và các van bàn thOa thun lien
quan;
c) Khách hang không riit vntrong thii han (nu co) duçic quy djnh tai Hçp Dng, các van bàn
có lien quan vàIhoc yêu câu cüa VPBank;
d) Khách hang sü' ding vn sai miic dich;
e) Khách hang có hanh vi không trung thuc, trn tránh, thiu thin chI vOi VPBank trong qua
trInh vay von, trâ nq; không phôi hçTp vi VPBank trong qua trInh VPBank kiêm soát sau
vay vàJhoc khOng cung cap thrçic cho VPBank các chCmg tr, tai 1iu phiic vi cho hoat dng
kiêm soát sau vay cüa VPBank;
f

Khách hang bi cht hoc bj TOa an tuyên b ia da cht; bj TOa an tuyên bt mt tIch, bj mt
näng 1rc hanh , b khó khän trong nhn thüc và lam chü hanh vi; ly hôn, chia tai san chung
trong thai k hon nhân; bO trôn hoc thay dôi noi Cu trü ma không thông báo cho VPBank;

g) Tinh hinh tai chInh, thu nhp, tài san cüa Khach hang va/hoac H kinlì doanhl Doanh nghip
tu nhân do Khach hang lam chü giãm sut; phân iOn tai san cüa Khách hang vWhoc H kinh
doanhl Doanh nghip tu nhân do Khách hang lam chü bj kê biên, phong tOa, cam giü hoc bj
tranh chap; Khach hang bj lien quan tOi vii an hInh sir (bj kh&i to, bat, truy tO, xét xix, chap
hành hInh phat tü...); Khách hang valhoac H kinh doanhl Doanh nghip tu nhân do Khach
hang lam chü lien quan den cac tranh chap, khiêu nai, khieu kin ma VPBank nhn djnh là
có the ánh huO'ng den kha nãng trã nç cüa Khach hang cho VPBank;
h) cac tài san bão dam tin vay bj mt, hu hOng, giam süt gia trj, bj quy hoach hoc lien quan
den cac tranh chap, khieu nai, khiêu kin ma VPBank nh.n djnh là có khã näng ãnh huO'ng
den viêc thu hôi von cüa VPBank;
i)

TnrOng hçp khoãn vay duçic bão dam bang tài san cüa Ben thi ba (nu co) ma xay ra mt
trong các truông h?p sau:
-

Ben th ba là ca nhân b cht hoc bj TOa an tuyên b là dã cht; bj TOa an tuyên b mt
tich, bj mat nãng lirc hành vi, bj khó khän trong nhn thc và lam chü hành vi; ly hôn,
chia tài san chung trong thai ki hOn nhân; bô trôn hoc thay dôi no'i cu trü ma không
thông báo cho VPBank;
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-

j)

Ben thur ha là doanh nghip hoc t chulic khác thirc hin vic chuyn di, chia, tách, hçip
nht, sap nhp, giãi th& phá san; thay di dja chi trii sO', dia chi lien lc ma không thông
báo cho VPBank.

Khách hang phát sinh dix nç khác qua hn hoc dix ncr khác bj thu hi nç truàc hn ti
VPBank hoc ti các to chuirc tin diing khác;

k) Khách hang vi pham bt k' nghia vii nào di vOi VPBank theo Hcrp Dng;
1)

Khách hang vàIho.c Ben bào dam (là chInh Khách hang vàJhoc Ben thulx ha khác dà k Hçp
dng bão dam d bão dam cho nghTa vi cüa Khách hang theo Hcip Dng) vi phm bt ki
nghia vu nào theo Hçp dng bào dam hoc xày ra các truO'ng hçip phài l' tài san bào dam
d thu hi ny theo quy djnh cüa Hçp dng bão dam;

m) Khách hang không cung cp, cung cp khOng dy dü hoc không ding thO'i hmn các chulrng tiir
chulrng minh ho.c lien quan den vic sü diing von vay theo quy djnh cüa VPBank tumg thO'i
ki; hoc Khách hang khong cung cap cho VPBank báo cáo thirc trng tài chinh (dôi vôi
Khách hang vay von phiic vii hot dng kinh doanh), báo cáo tInh hInh thu nhp (doi vO'i
Khách hang vay von phuc vii nhu câu dO'i song) trong thO'i gian vay vOn theo yêu câu cüa
VPBank;
n) Khách hang không thuc hiên hoc thirc hin không dung các yeu cu, chi dn cüa VPBank
lien quan den các cOng vic nhàm k kêt, thirc hin, duy trI Hçrp Dông, HçTp dông bão dam
nhu: cOng chulrng, chiirng thuc, djnh giá, dang k giao djch bão dam, tu van xác thirc tài
sànlgiây tO', kiêm kê, quán l tài san bão dam;
o) Khách hang không thirc hin tái tiic Hçrp dng báo him hoc dong phi duy trI Hçip dng bão
hiêm theo yêu câu cüa VPBank hoäc Khách hang bj Cong ty bão hiêm tir chôi ban bão hiêm.
p) Phát sinh các six kiên dn dn muc dIch vay vn cUa Khách hang không duçrc thirc hin hoc
không tiêp tiuc duqc thirc hin;
q) Doanh nghip tu nhân hoc H kinh doanh do Khách hang lam chü hoc lam thành viên có
ten trong danh sách ngulrng hoat dng/tm ngüng kinh doanhlchâm dulrt hoat dng trên
website cüa Tong ciic thuê trong truO'ng hçrp Khách hang vay von dé phiuc vi cho hoat dng
kinh doanh cüa Doanh nghip tux nhânIH kinh doanh nay.
r)

Khách hang vi pham pháp lu,t, chInh sách cüa Nhà nuO'c;

s) Khách hang không b sung, thay th tài san bao dam theo yêu cu cüa VPBank;
Co quyt dinh cüa ca quan Nhà nuàc có thm quyn v vic VPBank phai thu hi ncr tr1xOc
han; hoäc phát sinh các sr kiên thay dOi, ban hành mO'i chinh sách, quy djnh pháp 1ut hay
các quyêt djnh cUa cr quan Nhà nuO'c có thâm quyên lien quan tâi vic cho vay, lâi suât cho
vay, each tInh lài hoc cac sx kin bat khã kháng/truxO'ng hçp khân cap nhu khUng bO, chiên
tranh, bao dng, dinh cOng, bài công, lan cOng, hiêu tmnh, thiên tai ma VPBank duc yeu câu
thu hOi ncr truO'c han hoc phài thu hOi ng truxâc han de báo dam thu hôi ncr vay;
u) Vic cho vay, giài ngan có th dn dn vic vi phm các quy djnh cüa pháp 1ut váJhoc có
the lien quan trirc tiêp hoc gián tiep den hành vi vi phm pháp 1ut (bao gôm cã các quy
djnh cüa pháp lu.t ye Phông, chOng rüa tiên, chOng tài trg khulung bO);
v) Viêc cho vay, giãi ngân lien quan dn b,t kST t chüc, cá nhân nào có ten trong danh sách
den, danh sách cánh báo, danh sách PhOng, chông rulra tiên khác do c quan nhà nuOc có
thâm quyên ban hành, khuyên nghj áp diing vàIhoc durçrc áp ding tai VPBank;
w)
x) Các truO'ng hçxp khác ma VPBank xét thy c.n thit d bão dam thu hi nq vay;
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2. Khi xáy ra mt trong các truè'ng hçp nêu trên, VPBank có quyn (nhi.rng không có nghia vi) can
Cu VàO tInh hInh thirc tê vã 1ra ch9n thai diem thIch hçip dê quyêt djnh ngrng giãi ngân, chm
düt cho vay va thu hôi nç truâc han. Khi VPBank quyêt dinh thu hôi nç truâc han, các khoân ng
gôc, lai và cãc nghia vi lien quan khác cüa Khách hang thuc pham vi VPBank thu hi n truâc
han dü dã den htn hay chiia den han dêu trâ thành khoãn n dn hmn.
3. VPBank së thông báo cho Khách hang v vic chrn dirt cho vay, thu hi nçi truoc hin bang mt
trong cac hInh thiirc thông báo nhu quy djnh tai Diêu kin giao djch chung nay. Thông báo cña
VPBank së nêu rO thai diem châm dt cho vay, thu hôi n' truâc han, so du nv gc bj thu hi nç
truoc han, thoi han hoan tra sO du no gOc bi thu hôi no truoc han, thoi diem chuyên no qua han,
lãi suât ap diing dôi vi so du nq gôc bj thu hôi trrnc han và các thông tin khác lien quan ti
nghia vii trã nq cüa Khách hang (nêu co). Khách hang cam két thrc hin trá nç truc han theo
dng Thông báo cüa VPBank.
4. Xr l nç vay: Trueing hçp Khách hang không thirc hin dung nghia vii trã nv (bao gm cã nghTa
vu tra no truoc han), ngoai viêc chuyên qua han va ap dung lãi suât qua han theo quy dinh tai
Hgp Dông, VPBank dugc quyên áp diing các bin pháp dê thu hôi ni, bao gôm nhmg không
giâi han:
a) Xir l tai san bão dam theo thOa thun tai Hp dng báo dam;
b) TrIch!tât toán các tài khoân, các khoãn tin g1ri, tài san g1i khác cUa Khách hang tai VPBank
vã sir diing tienitai san có duçic dê thu hôi nç;
c) Yêu cu các t chuc tin ding khác trIchItt toán các tài khoãn, các khoãn tin gui, tài san gui
khác cña Khách hang tai to chüc tin diing do (nêu có) d thanh toán nghTa vii trã nçi cña
Khách hang tai VPBank.
d) Di tru vth các nghia vii tài chinh khác cüa VPBank di voi Khách hang (nu có).
e) Các bin pháp xü 1 nçi khác phii hçip v0i quy djnh cüa pháp 1ut Vit Nam.
TruOng hçip sau khi áp diing các bin pháp xu I nç nhung vn không du d bñ dp toàn b
nghia vit trà nç cüa Khách hang vOi VPBank thI Khách hang có trách nhim tiêp tiic trá day dü
các khoán ng gôc, lãi va các nghia vii tãi chinh chua du?c thanh toán cho VPBank.
Diu 9. Cung Cp Thông Tin, Tài Lieu Trong Qua Trinh Cho Vay
1. Khách hang cam kt cung cp dy dü thông tin, tai 1iu lien quan dn Khoán Vay tai thai dim
dê nghj cho vay bao gôm nhimg không giOi han thông tin ye diêu kin pháp 1, phuong an su
diing vOn, khâ nang tai chinh, diêu kin ye tuân thu pháp 1u.t va cam két toan b thông tin, tai
1iu dã cung cap ia day du, chân thrc va chinh xác. Khách hang chju trách nhirn truOc phap lut
trong trung hp vi phm cam kêt quy djnh tai Khoãn nay dn den ket qua thâm djnh và quyêt
djnh cho vay cüa VPBank bj ánh hung.
2. Trong qua trInh vay van, Khách hang có trách nhim cung cap cho VPBank các thông tin, tài
1iu quy djnh duOi day de phiic vi cho vic kiêm tra, giám sat vic su diing von vay va trâ nç
cüa VPBank:
a) Các tài 1iu lien quan ti vic sü diing vn vay va ching minh Khách hang sü diing vn vay
dung miic dich theo yeu câu cüa VPBank;
b) Báo cáo thrc trang tai chInhltInh hInh thu nhp cüa Khách hang, cUa H kinh doanhl Doanh
nghip tu nhân do Khách hang lam chü, ni dung, hlnh thuc va thai gian báo cáo thirc hin
theo yêu câu cüa VPBank.
c) Các thông tin, tai lieu lien quan dn tInh trng cüa tai san bão dam;
d) Các thông tin, tai lieu khác có lien quan theo yêu cu cüa VPBank.
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3. Khách hang dng cung cp cho VPBank tht ca các thông tin, tài 1iu theo yêu câu hcip 1 cüa
VPBank nhAm tuân thU cac quy dinh v PhOng chông rira tiên, chông tai trçi khUng bô, cam v.n,
trmg phat. Khách hang dng rang VPBank có the chia sé bat k thông tin lien quan den Khách
hang vàJhoc cac ben lien quan vth bat kS' Co quan thirc thi pháp luât, Co quan quàn 1 hoc tôa
an trên co sâ yêu câu ccia các Co quan nay vàJhoc theo quy djnh cUa pháp 1ut;
4. Ngoai các thông tin, tai 1iu nêu trên, Khách hang có nghia vii thông báo b.ng van bàn cho
VPBank trong vOng 05 (näm) ngày kê tr ngày xãy ra mt trong các tm6ng hçp sau:
a) Khách hang thay di H khu thu&ng trU, dja chi lien lc, din thoi vàIhoc các thay di
khác ãnh huâng den vic thông tin, lien lc giüa Các Ben.
b) Ho kinh doanhl Doanh nghip tu nhân do Khách hang lam chU thay di tri so, da chi lien
lac, din thoai và!hoc các thay dôi khác ânh hu&ng den viêc thông tin, lien lac gifla Các
Ben.
c) Xãy ra mt trong cac trithng hop nêu tai dim f, g, h, i va p, Khoàn 1, Diu 8 cUa Diu kin
giao djch chung nay.
5. Tri..thng hgp vi phm các cam kt, nghTa vu v cung cp thông tin theo quy djnh tai Diêu nay,
Khách hang dông ' vi các bin pháp xir l ma VPBank áp ding dông thôi cam kêt thanh toán
day dU các khoàn tiên phat vi phrn, bôi thung thit hai cho VPBank phU hop voi thOa thun
cUa Các Ben theo Hçrp Dông.
Diu 10.

Pht Vi Phm Va Bi Thtrô'ng Thit Hi

1. TruO'ng hop Khách hang vi phm nghTa vi, cam kt, trách nhim theo quy djnh tai Hop Dng và
bat ki thOa thuân nào khác giüa VPBank va Khách hang, Khách hang phài chju pht vi pham
theo müc 8% giá trj phân nghia vii bj vi phm ho.c mrc phat tôi da khác theo quy djnh cUa pháp
1ut trong trng thai ks'. Ngoai vic phài thanh toán tiên phat vi pham nhu quy djnh tai Khoàn
nay, Khách hang có nghia vii bôi thuO'ng cho VPBank toàn b các thit hai phát sinh ma
VPBank phài gành chju do vi phm cUa Khách hang.
2. Khi phát sinh vi phm, VPBank së thông báo cho Khách hang v s tin pht vi phm, so tiên
bôi thuäng thit hai, các chi phi khác va thai han thanh toán các khoãn tiên nay, thông báo nay
có giá tn rang buôc nghia vi thanh toán cUa Khách hang. Ngoài so tiên pht vi phm, sO tiên bôi
thuOng, Khách hang dông bôi hoan cho VPBank day dU các khoàn chi phi giám djnh, djnh giá,
thâm dinh cap tin dung, phi lu.t su và các chi phi phát sinh khác ma VPBank da thanh toán trong
truong hop khoàn vay không duc giãi ngân, châm dirt cho vay, thu hôi n' do li cUa Khách
hang. Vic boi thu&ng, bôi hoàn së thirc hin theo thông báo cUa VPBank và VPBank không can
cung cap bat k chüng tü chirng minh thit hai nào.
3. ThOa thuân v pht vi pham va bi thuOng thit hai tai Diu nay không áp ding trong truong
hop Khách hang vi phm nghia vi trà nçi gôc, lãi tien vay theo quy djnh tai Hop DOng.
4. Vic áp ding các biên pháp pht vi phm va bi thuOng thit hai không ành huO'ng toi quyn cUa
VPBank trong viêc áp diing các bin pháp xir l khác khi Khách hang vi pham theo Hop DOng.
Diu 11.

Quyn Va Nghia Vii Cüa VPBank

1. Quyn cUa VPBank:
a) Tr chôi Cho vay, tü chôi giài ngân tiên vay nêu Khách hang không dáp ing day dU các diêu
kin, thU tic theo yêu câu cUa VPBank hoc VPBank không có dU diêu kin dê cho vay, giãi
ngàn tai thai diem Khách hang yeu câu;
b) Dugc quyn thay di thai hn diu chinh lai sut Va biên dO diu chinh lai sut trong CaC
truèng hop theo thOa thun tai Hop Dông, các thOa thun lien quan khác hoc cho phU hop
khi thi trumg cO biên dng bat thuong hoc chinh sách tiên t va li suât cUa Ngân hang
Nha nuoc cO sir thay dOi ánh huong den lãi suât khoãn vay;
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c) Duçc quyên yêu câu Khách hang sir diing m9i tài san, nguôn thu cüa Khách hang dê thanh
toán cac khoán ng cho VPBank day dU, dung han;
d) Duc quyn lien h trirc tip vOi cac ben có nghia vi tài san di vi Khách hang d nhn cac
khoàn tiên, tài san ma ben do phài tra hoc phãi giao cho Khách hang;
e) Duc quyn trrc tip kim tra hoc yêu c.0 Khách hang thông báo, cung cp thông tin v
vic sü diing von vay, tInh hmnh tài san, tài chInh, thu nhp cüa Khách hang, ye tai sari báo
dam, vic tuân thu ye pháp lut bao gôm pháp lut ye môi truô'ng va các thông tin khác lien
quan dn khoân vay hoc den tinh hInh thrc hin nghia vi tra nç cüa Khách hang;
Duc yêu cu Khách hang b sung them tai san cüa mInh hoc cüa Ben thr ba vao th chip,
cm c& k' qu cho VPBank trong các trung hqp VPBank nhn djnh rang giá trj tài san bão
dam hin tai không dü dê bao dam cho nghTa vi.i trá ng cüa Khách hang;
g) Dirge quyn xir l tâi san bâo dam cüa Khách hang vàIho.c Ben thi ba (nu co) d thu hi
ng;
h) Co toan quyn chuyn giao, bàn cho Ben thu ba toàn b ho.c mt phn khoán ng ciia Khách
hang theo Hgp Dông ma không can phai có sir dông ' cña Khách hang;
i)

CO quyn s1r diing các thông tin ye Khách hang và các khoãn tin dung cüa Khách hang bao
gôm cá các thông tin tr các van bàn, các tai lieu do Khách hang cung cap; các hgp dông, van
ban k kêt giüa Khách hang va VPBank dê cung cap cho các don vj có chirc nãng cung cap
dich vu thông tin tin dung valhoãc danh gia tin nhiêm hoat dong hop phap tai Viêt Nam,
hoc cung cap cho CáC co quan có thâm quyên yêu câu cung cap thông tin theo quy djnh cüa
pháp lut hoãc cung cap cho các dôi tác lien quan có hçp tác vi VPBank dê phát triên, cung
cap ho.c lien quan den vic cung cap cac san phâm, djch v'i cüa VPBank;

j)

Tir dng tam khóa, trIch, tt toán tai khoãn (có k han, không k' han) cüa Khách hang tai
VPBank, các khoãn tiên g1ri, tai san gui khác cüa Khách hang tai VPBank hoac 1p üynhim
thu yêu câu CáC to chirc tin diing m tài khoán cho Khách hang trIch tiên chuyên cho
VPBank d thu hôi cac khoán ng gôc, läi tiên vay, phi, phat, các khoãn phài thanh toán, hoan
trá, bôi thuô'ng cho VPBank theo Hgp Dông ho.c bat cir khoàn ng, nghia vi thanh toán nào
khac cüa Khách hang dôi vi VPBank theo các cam ket, thOa thun hoc van bàn khác k'
két giüa VPBank và Khách hang;

k) TruO'ng hgp Khách hang cO nhiu ngui, thI tht cã các Khách hang phái cüng lien dOi thuc
hiên nghia vii theo quy djnh cüa Hgp Dông. Không phi thuc vào bat k quy djnh hay thOa
thun nào khác giva CáC Khách hang, VPBank cO quyen yêu câu bat cir ai trong so các
Khach hang phài thrc hin toàn b nghia vi theo Hcip DOng.
1) Dirge quyn süa di, diu chinh b.t k diu khoãn, diu kin nao cüa Diu kin giao djch
chung tüy trng thôi diem ma VPBank cho là phi hgp tiy theo quyêt djnh cüa VPBank.
Phirong thuc gui và nhn cac thông báo sua dôi, dieu chinh Dieu kin giao djch chung giva
VPBank va Khách hang thirc hin theo quy djnh tai Diêu 14 cüa Dieu kin giao djch Chung
nay. Khàch hang dirge coi là chap thu.n toan b nhu'ng ni dung sua dôi theo thông báo cüa
VPBank nêu Khách hang tiep tile duy trI khoàn vay tai VPBank sau thi diem VPBank
thông báo.
2. Nghia i' cUa VPBank:
a) Giài ngân tin vay cho Khách hang theo dung thOa thun;
b) Giài chip tài san bào dam (nu cO) sau khi Khách hang dã thirc hin xong toàn b nghia vii
dôi v0i VPBank.
3. VPBank cO các quyn ya nghTa vii khác theo thOa thun tai Hgp Dng yà theo quy djnh cüa pháp
luât.
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Diêu 12.

Quyn Va Nghia Vu Ctia Khách hang

1. Quyn cüa Khách hang:
a) Duçc nhn và sir ding vn vay t1r VPBank theo dung thOa thun;
b) Duçc yêu cu VPBank giãi tóa tài san bão dam thuc s6 hü'u cUa Khách hang (nu co) sau
khi Khách hang hoàn thành tat cà các nghTa vii vth VPBank.
2. NghTa vi, ciia Khách hang:
a) Cung cp dy du, chInh xác và trung thirc các thông tin, hè so', tài 1iu lien quan den vic
vay von theo yeu câu cUa VPBank trong suôt qua trInh vay von;
b) Si~ ding vn vay dung miic dIch;
c) Cung cp thông tin vàJhoc tao mci diu kin d VPBank trirc tip kim tra, giám sat v tInh
hinh sir diing von vay, tinh hinh tài san, thu nh.p cüa Khách hang, ye tài san bão dam và các
thông tin khác lien quan den khoãn vay hoac den tinh hinh thirc hin nghia vi trá nçi cüa
Khách hang;
d) B sung them tài san vào th ch.p, crn c& k' qu. ..d bão dam cho vic thirc hin nghia vii
trá nç theo Hçip Dông trong cac truô'ng hçp VPBank có yêu câu;
e) Thrc hin dung các quy djnh v lãi suit dã duçc thOa thutn t?i Hçcp Dng vacác van bàn
lien quan. Khách hang hoàn toàn chap thun cac mirc lai suât duçic VPBank diêu chinh phii
hop vâi thOa thuâri cüa Các Ben trong Hop Dông và!ho.c các van ban lien quan;
f) Thirc hin dung các nghia vii theo Hop Dng va các van ban lien quan k giüa các Ben, nu
vi pham ma gay thit hai thI bôi thumg cho VPBank toàn b thit hai phát sinh nhu quy
djnh tai Diêu 10 Diêu kin giao djch chung nay bao gôm nhung không han chê bii các thit
hai nhu: chi phi tim kiêm, thu giü xir l tai san bào dam; chi phi 1ut su, an phi, l phi Tôa
an, phi thi hành an; các khoãn chi phi ma VPBank phãi bôi thumg hay chju phat vi Ben
thu ba do vi phm cüa Khách hang trirc tiêp hoac gián tiêp gay nên v.v...;
g) Truô'ng hop Khách hang dugc giai ngân v6n vay bang tin mat hoac duc giái ngân vào tài
khoàn thanh toán cüa Khách hang, Khách hang cam kêt sü diing von vay phu hop vói mic
dIch su diving von theo thông tin, tài lieu, chü'ng tr ma Khách hang da cung cap cho VPBank
dê VPBank thirc hin phuang thuc giài ngân bang tiên mat hoac vào tài khoàn thanh toán
cüa Khách hang nêu trên. Khách hang có trách nhim cung cap cho VPBank các thông tin,
tai 1iu, chüng tü can thiêt de VPBank thirc hin giai ngân và cam kêt chju trách nhim ye
tinh chinh xác, trung thixc cüa các thông tin, tài 1iu va chung tir cung cap cho VPBank.
h) Trong moi trithng hop se su dçtng toàn b các ngun thu nhp cüa mInE va toan b tai san
thuc s hfiu va/hoac quyen quan l, sü ding hop pháp cUa minh va tai san cUa h giadinh,
tai san chung vv chông va phân sâ hu'u cüa mInh trong tài san chung dê thanh toàn hêt các
nghTa vu nç cüa Khách hang vâi VPBank theo Hop Dông và càc van bàn, thóa thuân khác.
Khách hang cam ket së tir nguyen thirc hin cam ket nay bang m9i hinh thuc, bàn giao các
tài san nói tren cüa mInh cho VPBank và h trçi VPBank trong vic nh.n va xu l các tai san
do de trà no' cho VPBank.
i)

Tuân thu phap luât, chInh sách cüa Nhà nuâc bao gm ca vic tuân thU dy dU quy djnh cUa
pháp 1ut ye bào v môi tru?ng.

j)

Không duac chuyn nhuGng các quyn và nghia vii cUa minh theo Hop Dng cho Ben thu
ba, trü trung hop duçc VPBank dông bang van ban.

k)
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1) Khách hang cam kt rang tài san bão dam cho khoân vay theo Hp Dng (nu co) và tht cà
các khoán tiên dirnc sir ding dê thirc hin nghia vi trà nv, nghia vii tài chInh khác cña
Khách hang theo Hcip Dông thrçc hmnh thành tiir các nguôn hcip pháp và không vi phim bt
kS' các quy djnh nào cüa pháp lust (bao gôm cá các quy djnh cüa pháp lut ye Phông, chng
rira tiên, chông tài tr khüng bô).
3. Khách hang có các quyn và nghia vii khác theo thôa thun t?i Hp Dng, Hap dng báo dam
tiên vay, các van ban khác k' kêt vi VPBank va theo quy djnh cüa pháp 1ut.
4. Di vOi Khách hang là Can b nhân viên lam vic tai VPBank, Cong ty TNHH quãn 1 tài san
Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vugng, Cong ty tài chInh TNHH mt thành viên Ngãn hang
Vit Nam Thjnh Vuçng:
a) Trung hap Khách hang là Can b nhân viên cüa VPBank, Cong ty TNHH quàn 1 tài san
Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vung, Cong ty tài chInh TNHH mt thành viên Ngân
hang Vit Nam Thjnh Vuç'ng (sau day gi chung là "Doanh nghip"), Khách hang dông
rang khi Khách hang nghi vic tai Doanh nghip vi bat k' l do nào (do het thà'i hn hap
dông lao dng, bj sa thai, thóa thu.n châm dirt hap dông lao dng vâi Doanh nghip...), tüy
thuc vào chInh sách cüa VPBank tirng thai ks', VPBank có the xem xét áp diving mt hoc
môt so cách thirc xir l nhu sau:
(i) Chm dirt cho vay, thu hi nq trithc han di vOi Khách hang. Trumg hop nay, Khách
hang có trách nhim thanh toán toàn b du ng vay (goc, lãi, phi.....) và hoàn thành các
thu tiic tat toán khoàn vay chm nhât vào ngày lam vic cuôi cUng cüa Khách hang tai
Doanh nghip hoc mt thñ diem khác theo thông báo cUa VPBank. Truông hap
Khách hang không thanh toán day du du ng cho VPBank theo thông báo, toàn b du nç
cüa Khách hang së bj chuyên qua han và bj xr l theo quy djnh, thOa thun tai Hap
Dông.
(ii) Diu chinh lãi sut cho vay v miirc läi suit cho vay tuang img danh cho Khách hang cá
nhân thông thung vay không có tài san bão dam cüa VPBank. Mi.irc lãi suât cho vay c11
the duoc diêu chinh se duoc VPBank xác dinh can c trên các yêu to nhu thai han cho
vay, müc thu nhâp cña Khách hang theo dánh giá cüa VPBank, san phârn vay ma
Khách hang tharn gia nhu'ng dam bào tôi da không qua 40%/nãm. Müc lãi suât cho vay
diêu chinh cii the sê dugc VPBank thông báo cho Khách hang khi thirc hin vic diu
chinh. Vic diéu chinh lãi suât duçcc thirc hin tr ngày tiêp theo ngày lam vic cuôi
cüng cüa Khách hang tai Doanh nghip.
(iii) Diu chinh các khoàn phi lien quan phü hap vai chinh sách cüa VPBank tüng thai kS'.
(iv) Yêu cu Khách hang cung cp b sung các h sa, tài lieu hoc b sung các diu kin
can thiet dé VPBank xem xét và quyet djnh vic cho phép Khách hang tiep tic duy trI
khoàn vay tai VPBank.
b) TruO'ng hap Khách hang không bj VPBank chm dirt cho vay, thu hi nçi trrnfc han và nu
Khách hang tiep tiic duy trI khoàn vay sau khi da nghi vic tai VPBank, Khách hang duqc
coi là dông vOi tat cã cac chinh sách dieu chinh cüa VPBank.
c) Ngoai triir cac diu khoãn, diu kin khác tai Diu kin giao djch chung nay, d bào dam khã
näng thanh toán các khoân n den han, Khách hang dông ' rang VPBank duc quyen tam
khóa, chñ dng trIch tài khoán nhn luang cña Khách hang tai VPBank vâIhoc lien h v&i
Doanh nghip (Dan vj trã luang cho Khách hang) dê yeu câu Doanh nghip chuyên cac
khoan tien luang, tiên thumg, tien tr? cap .... cüa Khách hang cho VPBank d VPBank thu
hôi các khoán nç, các nghTa vii tài chinh cüa Khách hang dôi vai VPBank.
Diu 13.

Lut Diéu Chinh Va Giãi Quyt Tranh Chap

1. Hap Dng duçic giâi thIch và diu chinh theo pháp lust Vit Nam.
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2. Các tranh ch.p phát sinh tr hoc lien quan dn Hap Dng së duçc Các Ben bàn bc, xir 1 trên
tinE than hop tác, bInh dang và ton trong ln nhau. Tru?iing hap Các Ben không tir thôa thun
thrçic hoc không muon thOa thun vth nhau, mt trong Càc Ben có quyên khi kin ra Tôa an
nhân dan có thâm quyên dê giãi quyêt theo quy djnh cüa pháp lut. Càc Ben thông nhât rang dja
chi cUa Các Ben nhu nêu ti Giây Dang k là dja chi duqc sü diing dê Tôa an xác djnh thâm
quyên giài quyêt tranh chap theo quy djnh cüa pháp lu.t. Tru&ng hap Khách hang thay dôi dja
chi ma không thông báo cho VPBank bang van bàn, thI duc hiêu là Khách hang cô tInh giâu dja
chi, trôn trành nghia vii và VPBank có quyên yêu câu TOa an thi l giài quyet vii an theo thu tiic
chung. Khách hang chap nhn vic TOa an xét xir yang mitt Khách hang, ke Ca trumg hap không
lay thrçic Ri khai cüa Khách hang.
Diu 14.

Trao Dôi Thông Tin

1. Các thông báo, van bàn giao djch giüa VPBank và Khách hang së duçxc gCri theo dja chi cüa mi
Ben nêu tai Giây Dang k. Trung hap Ben nào có sir thay dOi dja chi thi phài thông bào cho
Ben kia bang van bàn; nêu không thông báo thi Ben kia có quyên gui van bàn theo dja chi cfl và
mc nhiên coi nhu Ben con 1i dä nhn di.rqc van bàn và ni dung các van bàn nay có giá trj rang
buôc Các Ben.
2. Van bàn thông báo, trao di thông tin lien quan dn Hap Dng, Diu kin giao djch chung nay
duc mt Ben 1p va gui ti Ben kia se duçc coi là dà duçic nhn bji Ben kia vào thai diem:
a) Van bàn giy duc gui trirc tip tOi ngui có lien quan tai dja chi nêu ti Giây Dang k,
ho.c,
b) Ngày lam vic lin sau ngày van bàn giy duc gui bang thu bào dam tâi dja chi duqc nêu
tai Giây Dang k, ho.c,
c) Vào ngày lam vic lin sau ngày van bàn duc giri bang Fax tth s Fax duçc nêu ti Giy
Dang k và khi gri Fax, may Fax dã thông báo gui và nhn thành cong.
3. Ngoài phuang thüc trao di thông tin nhu quy djnh tti Khoàn 1 và Khoàn 2 Diu nay, VPBank
co the thông báo cho Khách hang các van dê lien quan tth Khoàn vay theo Hap DOng, Diêu kin
giao djch chung nay cüng nhu các san phâm, djch vi, chuang trinh, ru dãi,.. cüa VPBank
và1ho.c dôi tàc cüa VPBank bao gôm cà càc si:ra dôi, bô sung, các dieu chinh ye chInh sách cüa
VPBank dôi vâi các Khoàn vay theo Hap Dông, Dieu kin giao djch chung nay bang mt trong
càc phuang thirc lien h do VPBank triên khai trng thñ k bao gOm nhung khOng giOi hn mt
trong cac phirong thirc sau: gçi din thoi, giri tin nhän SMS, giri email ti so din thoi, email
duoc Khach hang dang k vài VPBank ti Giày Dang k; niem yet ti trii s dja diem kinh doanh
hoc thông báo tren website chinh thuc cüa VPBank (website: www.vpbank.com.vn). DOi vi
càc ni dung VPBank thông bào cho Khach hang bang van bàn theo quy djnh cUa Dieu kin giao
djch chung nay, các van bàn lien quan hoc quy djnh cüa pháp lu.t, Cac Ben dông rang, van
bàn có the duc VPBank 1p va gri bang bàn giây hoc bang cac thông dip dü lieu qua tin nhän
SMS, email ... cho Khàch hang theo quy djnh ti Dieu nay. Khách hang dOng ' dang k nh
thông tin, san phâm, djch vçr, chuang trInh, uu dãi... tr VPBank valhoac cac dôi tàc c
VPBank.
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4. Khàch hang duc coi là dà nhn duqc thông bào cüa VPBank khi VPBank dà thông bào 'ng
môt! môt so trong cac phuang thuc neu tren ti dja chi cüa Khách hang hoc den so din thoi
hoc den email duqc Khàch hang dang k vi VPBank hoc niem yet tai tri s dja diem kinh
doanh cüa VPBank hoäc dã thông bao tren website cüa VPBank. VPBank khOng có nghia vii
phài xác minE vic Khàch hang dä nhn duqc cac thông bao nay. TruO'ng hop Khach hang có sr
thay dOi dja chi, so diênthoai, email lien h hoc can trao dOi thông tin vi VPBank thi phài
thông báo cho VPBank bang van bàn; nêu khOng thông báo thI VPBank có quyn thông b theo
dja chi, so din thoi và email cü và mc nhien coi nhu Khàch hang dã nhn duc thông bào khi
VPBank thông bào tôi dia chi, so diên thoi và email nay và ni dung càc thông báo nay có gia
trj rang buc Khach hang.
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5. Khách hang duçic coi là chp thu.n toàn b nhüng ni dung sira déi theo thông báo cüa VPBank
nêu Khách hang tiêp titc duy trI khoãn vay tai VPBank sau thai diem VPBank thông báo.
Biêu 15.

Ngôn Ngu'

Diu kin giao djch chung nay duçc l.p bang Ting Vit.
Biu 16.

Hiêu Ltrc

1. Nu có ni dung nào ti Diu kin giao djch chung nay khác vi ni dung phê duyt tai Xác nhn
chap thun cüa VPBank thi áp diing theo ni dung ti Xác nhn chap thun cUa VPBank.
2. Khách hang xác nhn là dã d9c, hiu rO và cam kt thc hin dung các diu khoán và diu kin
cüa Diêu kin giao djch chung nay, các quy djnki khác cüa VPBank lien quan den Djch vi va cac
quy djnh pháp lut hin hành cUa Vit Nam có lien quan.
3. Các diu khoãn và diu kin cüa Diu kin giao djch chung nay s dirçic áp ditng cho tat Ca các
khoãn tiên vay ducic VPBank giãi ngn cho Khách hang kê tr ngày Diêu kin giao djch chung
nay thrc ap ditng (dugc hieu bao gôm câ các Khách hang dã dixc VPBank cho vay truc do).
NGAN HANG TMCP VIT NAM TH!NH VU'QNG
TONG GIAM DOC
NGAN HANG
THLIONG MAI CO PH
VIT NAM

TH!NH V1fN

VINH
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