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Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) –

ệ

(Áp dụng cho Khách Hàng là cá nhân tại Vi t Nam)

Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n C n sa đâ ( ó t ể được Ngân Hàng sửa đổi phù hợp vớ q định của pháp luật trong từng thờ đ ểm
v được công bố tại website chính thức của Ngân Hàng) áp dụng cho tất cả các loại Tài Khoản và Dịch vụ do Ngân Hàng cung cấp cho
Khách Hàng của
ân H n . Cá đ ều khoản v đ ều ki n khác áp dụng cho từng loại Tài Khoản cụ thể (nếu có) sẽ được cung cấp và
thỏa thuận theo yêu cầu của Khách Hàng.
1. Mở Tài Kho n & Sử Dụng Dịch Vụ
1.1. Vi đồng ý cho Khách Hàng mở Tài Khoản và sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào là do Ngân Hàng quyết định phù hợp vớ q định pháp
luật hi n n v t eo á Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này cùng với các thỏa thuận liên quan khác với Khách Hàng (nếu có). Ngân
Hàng có quyền từ chối vi c mở Tài Khoản hoặc cung cấp Dịch Vụ phù hợp vớ á q định pháp luật hi n hành. Khách Hàng chịu trách
nhi m về tính chính xác và tính xác th c của thông tin, tài li u do Khách Hàng cung cấp o
ân H n m k ôn ó n ĩa vụ phải xác
minh. Khách Hàng cam kết thông báo ngay cho Ngân Hàng bằn văn bản về bất kỳ s t a đổ n o đối với các thông tin và tài li u mà
K á H n đã n ấp.
1.2. Nhữn Đ ều Khoản v Đ ều Ki n C n n đ ều chỉnh (các) Tài Khoản và Dịch Vụ và thay thế các nội dung của tất cả thông tin
khác bao gồm sổ tay thông tin (brochure), áp phích quảng cáo và các tài li u khuyến mãi khác do Ngân Hàng phát hành hoặc có thể phát
n . K á H n đồng ý tuân thủ Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này và bảo đảm là, khi quyết định mở (các) Tài Khoản, và/hoặc
sử dụng Dịch Vụ, K á H n đã ó q ết địn độc lập và không d a vào bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào khác, dù bằng lời nói hoặc
văn bản, từ phía Ngân Hàng, các viên chức, nhân viên hoặ đại lý của Ngân Hàng, hoặc trong các thông tin nào khác cung cấp bởi Ngân
Hàng và bất kỳ nguồn t ôn t n n o k á m k ôn đượ q định rõ ràng trong nhữn Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này.
1.3. Khách Hàng chịu trách nhi m:
1.3.1 xin tất cả s phê duy t cần thiết của á ơ q an ứ năn V t Nam cho phép Khách Hàng mở, duy trì v đ ều hành Tài Khoản
và sử dụng Dịch Vụ của Ngân Hàng. Ngân Hàng có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp bằng chứng của các phê duy t đó v o bất kỳ lúc
nào; và
1.3.2 d trì v đ ều hành Tài Khoản t eo Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n C n n , á q định của
ân H n
ước Vi t Nam
v á q định có liên quan khác theo pháp luật hi n hành. Ngân Hàng có quyền từ chối bất kỳ giao dịch nào hoặ đón T K oản, đìn
chỉ hoạt động Tài Khoản n ưn v c cung cấp Dịch Vụ nếu, theo quyết định hợp lý của Ngân Hàng, giao dị đó trá với pháp luật Vi t
Nam và/hoặ á q định của Ngân Hàng trong từng thờ đ ểm, và Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhi m k
m n ư vậy.
1.4. Ngân Hàng có quyền, sau khi thông báo với Khách Hàng bằng cách niêm yết tại trụ sở/
n án /văn phòng bất kì của Ngân Hàng,
đăn trên webs te ủa Ngân Hàng hoặc qua tin nhắn đ n thoại, email hoặc fax hoặc bất kì hình thức nào mà Ngân Hàng cho là phù hợp
duy t lại, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, toàn bộ hay một phần, bất kỳ nộ d n n o tron Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này. và
á đ ều khoản v đ ều ki n bổ s n đó sẽ được áp dụng cùng vớ Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này và sẽ được xem là một
phần không tách rời của Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này.
1.5. T eo q định pháp luật, mọi giao dị đầ tư nước ngoài phả được th c hi n qua tài khoản vốn đầ tư.
ân Hàng hi n đan
cung cấp tài khoản này cho khách hàng. Th c hi n giao dị đầ tư q a t k oản vãng lai là vi phạm luật pháp. Khách Hàng không
được th c hi n các giao dịch cho vay giữa n ườ nướ n o v n ười Vi t Nam qua tài khoản vãng lai. Mọi giao dịch qua Tài Khoản và
sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng phải cho các mụ đí
ợp pháp và tuân thủ chặt chẽ á q định pháp luật hi n hành.
2. Nộp Ti n Mặt
Phiếu nộp tiền mặt chỉ được xem là biên nhận có hi u l
k được xác nhận bởi h thống của Ngân Hàng và/hoặc bởi con dấu của
Ngân Hàng hoặc chi nhánh của
ân H n nơ v c nộp tiền được th c hi n và kèm theo chữ ký hợp l của nhân viên Ngân Hàng có
thẩm quyền. Nếu số tiền ghi trên phiếu nộp tiền khác với số tiền mặt do Ngân Hàng xác nhận, thì số tiền mặt do Ngân Hàng xác nhận sẽ
là số tiền sau cùng.
3. Sé

q y định v việc phát hành và sử dụng Séc

3.1 Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán hoặc các công cụ thanh toán khác phả được xuất trìn
o
ân H n để nhờ thu tại
các chi nhánh của Ngân Hàng hoặc thông qua vi c sử dụng máy ATM của Ngân Hàng hoặc bằng bất kỳ p ươn t ứ đ n tử nào khác
mà Ngân Hàng chấp nhận.
3.2 Số tiền của Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán hoặc công cụ t an toán k á được ghi có vào Tài Khoản k được xuất
trìn
o
ân H n để nhờ t n ưn K á H n k ôn được rút hoặc chuyển số tiền đã
ó n ư vậ trước khi Ngân Hàng nhận

đượ đầ đủ khoản thanh toán số tiền của Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán hoặc công cụ thanh toán trừ khi Ngân Hàng
cho phép hoặ đồng ý khác.
3.3 Tất cả Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán hoặc công cụ thanh toán khác khi nộp được Ngân Hàng nhận chỉ vớ tư á là
đại lý nhờ thu, và Ngân Hàng không chịu trách nhi m về vi c không thanh toán hoặc mất mát xảy ra cho Khách Hàng phát sinh từ tình
trạng thiếu khả năn vì bất kỳ lý do nào về phía Ngân Hàng hoặc vi c Ngân Hàng vì bất kỳ ý do n o k ôn t được, dù phát sinh từ
vi c thất lạc hoặc bị mất cắp Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán hoặc công cụ thanh toán khác hay s vi c gì khác. Séc
k ôn được thanh toán có thể được hoàn lại cho Khách Hàng bằn đườn bư đ n hoặc theo cách thức hoặ p ươn t ức thông tin
liên lạc nào mà Ngân Hàng thấy phù hợp, và rủi ro và chi phí của vi c gửi lại Séc sẽ do Khách Hàng chịu. Ngân Hàng không chịu trách
nhi m với Khách Hàng về vi c thất lạc Séc xả ra sa k Sé đã được gử
o K á H n q a đườn bư đ n ước trả trước hoặc
gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh và Khách Hàng sẽ hoàn trả cho Ngân Hàng tất cả khoản phí và chi phí phát sinh cho Ngân Hàng từ
s vi c nói trên. Ngân Hàng, bằng toàn quyền của mình, có thể từ chối chấp nhận bất kỳ Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán
hoặc công cụ thanh toán khác xuất trìn để ký thác vào Tài Khoản.
3.4 Ngân Hàng có quyền tính bất kỳ khoản phí dịch vụ n o đối với Séc bị trả lại hoặc thấu chi và áp dụng các khoản tiền phạt bổ sung
theo pháp luật Vi t Nam trong từng thờ đ ểm.
3.5 Ngân Hàng không chịu trách nhi m bồ t ường cho Khách Hàng về bất kỳ thi t hại nào mà Khách Hàng gánh chịu do vi c Séc không
có giá trị, vô hi u, gian dối, giả mạo mà Ngân Hàng thanh toán, trừ khi Ngân Hàng có bằng chứng hợp lý cho là Sé đó k ôn ó á trị,
vô hi u, gian dối hoặc giả mạo. Ngoài ra, Ngân Hàng có quyền ghi nợ cho Tài Khoản một khoản tiền trang trải cho thi t hại mà Ngân
Hàng gánh chịu phát sinh từ vi c Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, vi c chuyển tiền bằn đ n hoặc chỉ thị thanh toán hoặc công cụ thanh
toán khác không có giá trị, vô hi u , giả mạo hoặ được phát hành một cách gian dối.
3.6 Khi Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán hoặc công cụ thanh toán khác xuất trìn
o
ân H n để nhờ thu hoặc khi có
khoản thanh toán nhận vào Tài Khoản có loại tiền t không phải là loại tiền của Tài Khoản (“T ền T Của Tài Khoản”), t ì
ân H n ó
quyền chuyển đổi số tiền của Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán hoặc công cụ thanh toán khác hoặc khoản thanh toán nhận
được theo lãi suất hi n hành vào thờ đ ểm Ngân Hàng nhận Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán hoặc công cụ thanh toán
k á để nhờ thu hoặc khi nhận đươ k oản thanh toán vào Tài Khoản đó oặc theo lãi suất mà Ngân Hàng có thể quyết định bằng toàn
quyền của mình, thành Tiền T Của Tài Khoản để ghi có vào Tài Khoản đó v K á H n sẽ chịu chi phí của vi c chuyển đổi tiền t nói
trên.
3.7 Ngân Hàng có thể giữ lại trong 7 ngày, Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán hoặc công cụ thanh toán khác do Khách Hàng
xuất trìn
o
ân H n để nhờ thu và có thể hủy bỏ chúng vào bất kỳ lúc nào sau khi hết thời hạn nói trên và không chịu trách nhi m
đối với Khách Hàng về vi c thất lạ , ư ỏng hoặc tiêu hủy bất kỳ Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán nào xảy ra trong quá
trìn ư
ữ bởi Ngân Hàng hoặc bất kỳ nhà thầ , đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào của Ngân Hàng.
4. Rút Ti n
4.1 K á H n k ôn được ký phát bất kỳ Séc, hối phiếu, công cụ thanh toán hoặc chứng từ nào cho Ngân Hàng hoặc bất kỳ Tài
Khoản nào của Khách Hàng mở với Ngân Hàng ngoại trừ theo mẫu và trên loại giấ được in phù hợp vớ đặ đ ểm chi tiết mà Ngân
Hàng có quyền phê duy t hoặc theo mẫu và trên loại giấy do Ngân Hàng cung cấp cho Khách Hàng cho các mụ đí nó trên v k ôn
bằng loại mẫu nào khác. Ngân Hàng có thể, bằng toàn quyền của mình, thanh toán hoặc từ chối thanh toán bất kỳ Séc, hối phiếu, công
cụ thanh toán hoặc chứng từ n o được ký phát mà vi phạm q địn n v K á H n đồng ý là Ngân Hàng sẽ không chịu trách
nhi m dưới bất kỳ hình thứ n o đối với bất kỳ quyết địn n o n ư nó trên.
4.2 Khách Hàng cam kết bảo đảm là tất cả Sổ Séc và Sổ Tiền Gử do
ân H n p át n
o K á H n được giữ gìn theo cách
thức và tạ nơ sẽ n ăn n ừa được vi c mất cấp các sổ n . Tron trường hợp Sổ Séc, Sổ Tiền Gửi hoặc (các) Séc bị thất lạc hoặc mất
cắp, thì Khách Hàng phải thông báo ngay bằn văn bản vi c thất lạc hoặc mất cắp đó o
ân H n . Trường hợp Khách Hàng không
thông báo kịp thời vi c mất sổ cho Ngân Hàng hoặc không th c hi n các yêu cầu khác của Đ ều 4.2 này, Ngân Hàng sẽ không chịu trách
nhi m đối với bất kỳ vi c tổn thất hoặc thi t hại nào mà Khách Hàng gánh chịu phát sinh từ vi c không báo hoặc thông báo chậm trễ nói
trên.
4.3 Khách Hàng cam kết sẽ hết sức cẩn trọn k ký p át Sé đối với (các) Tài Khoản của mình, bao gồm n ưn k ôn
ới hạn, bảo
đảm
Sé được ghi rõ ràng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Vi t bằng loại m c không thể tẩ xóa đượ v được Khách Hàng ký hợp l .
Khách H n ũn xá n ận chịu ràng buộc bở á đ ều khoản v đ ều ki n in trong Sổ Séc và bởi tất cả á đ ều khoản v đ ều ki n
khác có hi u l v được Ngân Hàng thông báo cho Khách Hàng trong từng thờ đ ểm.
4.4 K á
n đồng ý tuân thủ tất cả q định pháp luật có hi u l c trong từng thờ đ ểm tại Vi t
và vi c rút tiền từ (các) Tài Khoản bằng cách sử dụng Séc.

am ên q an đến vi c xuất trình Séc

4.5 Ngân Hàng, bằng toàn quyền của mình, có thể yêu cầu Séc, hối phiếu, l nh gửi tiền, chỉ thị thanh toán hoặc công cụ thanh toán khác
ký phát cho Ngân Hàng phả được xuất trìn để t an toán tron vòn mườ ăm (15) n
kể từ ngày phát hành (hoặc Ngày Làm Vi c
kế tiếp, nếu thờ đ ểm này hết hạn vào ngày không phải là Ngày Làm Vi c), hoặc một thời hạn khác do Ngân Hàng quyết định hoặc thời
gian khác mà pháp luật Vi t Nam có thể yêu cầu trong từng thờ đ ểm.
4.6 Cá đơn ê ầu cấp Sổ Séc thay thế phả đượ
m t n văn bản và gửi cho Ngân Hàng. Ngân Hàng, bằng toàn quyền của mình,
có quyền từ chối cấp Sổ Séc cho Khách H n v k ôn ó n ĩa vụ cho Khách Hàng biết lý do của s từ chố đó. Sổ Séc thay thế sẽ
được làm sẵn o K á H n đến nhận tại chi nhánh của Ngân Hàng mà Khách Hàng có (các) Tài Khoản, hoặc tại chi nhánh khác của
ân H n m
ân H n đồng ý.
4.7 L n n ưn t an toán ên q an đến Séc sẽ được Khách Hàng lập bằn văn bản trướ k Sé được ngân hàng ký thác chấp nhận
và phù hợp theo ủy quyền Tài Khoản của Khách Hàng và phả
rõ đầ đủ chi tiết của Séc có liên quan bao gồm số séc cá nhân. Mỗi
t ôn báo n ưn t an toán ỉ có hi u l
đến sáu (6) tháng. Vi c Ngân Hàng công nhận hoặc chấp nhận chỉ thị n ưn t an toán
không tạo thành s tuyên bố của
ân H n
Sé đã k ôn đượ t an toán trước khi có s công nhận hoặc chấp nhận đó. Bất kể
cá q định của đoạnnày, Ngân Hàng không chịu trách nhi m đối với bất kỳ thi t hại mà Khách Hàng gánh chịu từ vi c Ngân Hàng th c
hi n hay không th c hi n một n độn n o ên q an đến thông báo của Khách Hàng yêu cầ n ưn t an toán Sé do K á H n
phát hành.
4.8 Trừ k
ân H n đồng ý khác, chỉ thị của K á
thể hủy ngang và không thể bị hủy bỏ.

H n

ên q an đến vi c chuyển tiền từ (các) Tài Khoản của Khách Hàng là không

4.9 (Những) Tài Khoản k ôn được thấu chi nếu không có s chấp thuận của Ngân H n . Tron trường hợp Tài Khoản bị thấu chi, tất
cả khoản thấu chi, cùng với tiền lãi, tiền hoa hồng và các khoản phí phả được hoàn trả ngay lập tức khi Ngân Hàng yêu cầu. Ngân Hàng,
bằng toàn quyền của mình, có quyền ghi nợ (các) Tài Khoản các khoản thanh toán, khoản tiền rút, tiền lãi tiền hoa hồng và phí ngay cả
tron trường hợp vi c ghi nợ này sẽ dẫn đến số dư nợ trong (các) Tài Khoản. Tiền lãi mà Khách Hàng phải trả đối với các khoản thấu chi
sẽ đ ơ tín t eo ã s ất do Ngân Hàng quyết định trong từng thờ đ ểm trên ơ sở mỗi ngày theo tập quán kinh doanh hi n hành của
ân H n đối với loại tiền t liên quan và trong phạm vi cho phép của pháp luật hi n hành.
4.10 Các dịch vụ ên q an đến ATM/Thẻ Ghi Nợ
Thẻ ATM/Ghi Nợ do Ngân Hàng phát hành cho K á
cả chủ Thẻ ATM/Ghi Nợ đồn ý n ư sa :

H n

ên q an đến Tài Khoản bằng toàn quyền quyết định của Ngân Hàng. Tất

4.10.1 yêu cầu và ủy quyền cho Ngân Hàng phát hành thẻ ATM/Ghi Nợ;
4.10.2 không nên sử dụng thẻ ATM/Ghi Nợ tại nhữn đ ểm giao dịch khôn
sử dụng khi Khách Hàng hi n di n.
4.10.3 nên thận trọng khi sử dụng thẻ ATM/Ghi Nợ đối với những giao dị
huốn “k ôn
n di n thẻ” n o;

ó đ ểm chấp nhận thẻ đ n tử v đảm bảo rằng thẻ chỉ được
t ôn q a đ n thoạ , t ư từ, tr c tuyến hoặc bất kỳ tình

4.10.4 xem Thẻ ATM/Ghi Nợ là tài sản của Ngân Hàng và nộp lại Thẻ ATM/Ghi Nợ vô đ ều ki n và không bảo ư k

được yêu cầu;

4.10.5 không sử dụng Thẻ ATM/Ghi Nợ sau khi Khách Hàng hoặc Ngân Hàng có thông báo hủy bỏ hoặc thu hồi Thẻ ATM/Ghi Nợ. Khách
Hàn đồng ý rằng Ngân Hàng có quyền thu hồi Thẻ ATM/Ghi Nợ tron á trường hợp sau:
 Thẻ giả;
 Thẻ bị làm giả;
 Nhằm phục vụ ôn tá đ ều tra, xử lý tội phạm t eo q định của pháp luật; hoặc
 trong trường hợp Ngân Hàng xét thấy cần thiết và phù hợp vớ q định của pháp luật.
4.10.6 không tiết lộ Số Nhận Dạn Cá
ân (“PI ”) v p ải thật cẩn trọng và chú ý trong vi c giữ gìn Thẻ ATM/Ghi Nợ và số PIN. Khi
số PI được gử đến Khách Hàng bằn đường bư đ n theo yêu cầu của Chủ Thẻ, thì rủi ro của vi c gửi này sẽ do Khách Hàng chịu,
và Khách Hàng phải hủy tất cả thông báo bằn văn bản về số PIN;
4.10.7 kiểm tra chắc chắn rằn mã PI được niêm phong cẩn thận và Khách Hàng chỉ mở n êm p on đó k
Hàng. Khách Hàng sẽ được yêu cầ đổi mã PIN (bao gồm 6 chữ số).

đã rời khỏi chi nhánh Ngân

4.10.8 t ôn báo n a
o
ân H n trường hợp Thẻ ATM/Ghi Nợ bị thất lạc hoặc mất cắp hoặc nếu số PI đã bị tiết lộ hoặc nếu
Khách Hàng nghi ngờ có gian lận hoặc tổn thất phát sinh từ vi c sử dụng thẻ ATM/ Ghi nợ hoặc nếu Khách Hàng nghi ngờ rằng Thẻ
ATM/Ghi Nợ đan được sử dụn t eo á k ôn được cho phép bở Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n này. Ngân Hàng, d a trên đề nghị
của Khách Hàng, sẽ th c hi n ngay vi c tạm khóa Thẻ ATM/Ghi Nợ nhằm n ăn ặn các thi t hại có thể xảy ra cho Khách Hàng;
4.10.9 Ngân Hàng có quyền tạm khóa Thẻ T / T ẻ
ợ v / hoặc gửi một tin nhắn (SMS) và/ hoặc email tớ K á H n để thông
báo về vi c khóa tài khoản/ yêu cầu Khách Hàng xác nhận giao dịch. Khách Hàng cần thông báo cho Ngân Hàng trong vòng hai giờ ngay
sau khi nhận được tin nhắn (S S)/ ema n ư trên nếu giao dịch là giả mạo hoặc không hợp l . Khách Hàng sẽ hoàn toàn chịu trách
nhi m cho những giao dịch giả mạo hoặc không hợp l nếu Khách Hàng không thông báo hoặc chậm trễ trong vi c thông báo về những
giao dịch này trong thời hạn yêu cầu.
4.10.10 chịu trách nhi m về tất cả khoản tiền rút o đến k
ân H n đã được thông báo về vi c Thẻ ATM/Ghi Nợ bị thất lạc/mất cắp
hoặc số PIN bị tiết lộ; hoặc về vi c Khách Hàng nghi ngờ có gian lận hoặc tổn thất phát sinh từ vi c sử dụng thẻ ATM/ Ghi nợ;
4.10.11 không sử dụng Thẻ ATM/Ghi Nợ để rút tiền hoặc chuyển tiền trừ khi (các) Tài Khoản ó đủ tiền;
4.10.12
ân H n được ủy quyền ghi nợ đối với (các) Tài Khoản tất cả các khoản phí và khoản thanh toán thông qua vi c sử dụng Thẻ
ATM/Ghi Nợ và bất kỳ khoản nợ có liên quan nào khác;
4.10.13 chấp nhận rằng tất cả khoản tiền rút/tiền mua hàng th c hi n bằng Thẻ ATM/Ghi Nợ tại các máy ATM hoặc nhữn n ười bán
hàng bên ngoài Vi t Nam tạo thành khoản thanh toán cho Khách Hàng tại Ngân Hàng và khoản chuyển tiền cho quố
a nơ v c rút
tiền/m a n được th c hi n, theo tỷ giá mà Ngân Hàng quyết định tùy từng thờ đ ểm v t eo q định của pháp luật n ư được công
bố tại trang thông tin tỷ giá hố đoá ủa Ngân Hàng (https://www.sc.com/global/av/vn-exchange-rates.pdf). Quyền rút tiền/mua hàng của
Khách Hàng phải phù hợp theo pháp luật v q định của Vi t Nam và quố
a nơ v c rút tiền/m a n được th c hi n, và phù hợp
với vi c quản ý, q định và hạn chế về ngoại hối có hi u l c tại quố
a đó v tại Vi t Nam;
4.10.14 hoàn trả lại Thẻ ATM/Ghi Nợ n a k

đón T

K oản;

4.10.15 Ngân Hàng không phải chịu trách nhi m đối với bất kỳ s bất ti n, mất mát, thi t hại hoặc bất kỳ trở ngại nào phát sinh nếu Thẻ
ATM/Ghi Nợ k ôn được thanh toán/chấp nhận vì bất kỳ lý do nào hoặc nếu Thẻ ATM/Ghi Nợ bị giữ lại bởi máy ATM tại Vi t Nam hoặc
bên ngoài Vi t Nam hoặc vì bất kỳ s cố nào của á p ươn t n máy ATM khi các mất mát, thi t hại hoặc trở ngạ đó k ôn p át s n
do lỗi của Ngân Hàng; và
4.10.16 Ngân Hàng có thể áp đặt hạn mức khoản tiền rút hàng ngày hoặc các hạn mứ k á đối với các khoản tiền rút khi sử dụng Thẻ
ATM/Ghi Nợ.
4.10.17 tuân thủ tất cả á q

định pháp luật có liên quan của Vi t Nam khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào thông qua thẻ ATM/Ghi Nợ.

4.10.18 K á H n đồng ý rằng Ngân Hàng, trong phạm vi pháp luật cho phép, có quyền rút lại các thẻ ATM/Ghi Nợ và/hoặc bất kỳ các
dịch vụ ó ên q an n o được cung cấp tại bất kỳ thờ đ ểm nào mà không cần phả t ôn báo trước. Thẻ ATM/Ghi Nợ chỉ được sử dụng
bởi chủ thẻ v k ôn được chuyển n ượn , ũn n ư k ôn được thế chấp hay sử dụn n ư t sản đảm bảo dưới bất kỳ hình thức
nào.
4.10.19 Chủ thẻ sẽ chịu trách nhi m cho tất cả các giao dị được tiến hành thông qua vi c sử dụng thẻ ATM/Ghi Nợ, o dù ó được
cho phép bở n ười chủ thẻ hay không, trừ trường hợp
ân H n đã tạm khóa thẻ ATM/ Ghi nợ t eo q định tạ Đ ều 4.10.8.

4.10.20 Chủ thẻ chỉ có thể rút tiền từ tài khoản Đồng Vi t Nam và tất cả số tiền mặt được rút sẽ Đồng Vi t Nam trong phạm vi lãnh thổ
nước Vi t am v t eo q định của pháp luật Vi t Nam. Tất cả giao dịch rút tiền mặt th c hi n bên ngoài lãnh thổ nước Vi t Nam sẽ là
loại tiền t phù hợp vớ q định theo luật pháp của nước sở tại.
4.10.21 Dịch vụ rút tiền mặt bằng thẻ ATM/Ghi Nợ sẽ được Ngân Hàng th c hi n trên ơ sở nỗ l c tốt nhất. Khách Hàng hiể v đồng ý
rằn
ân H n k ôn ó n ĩa vụ phải chịu trách nhi m p áp ý đối với nhữn
n động hay giao dịch tài khoản ên q an đến thẻ
ATM/Ghi Nợ và/hoặ được th c hi n theo những yêu cầu của Khách Hàng, trừ những trách nhi m pháp lý phát sinh từ những sai sót
hoặc sai phạm từ phía Ngân Hàng.
4.10.22 Ngân Hàng, tùy theo s quyết định của mình và trong phạm vi pháp luật hi n hành cho phép có thể không th c hi n bất kỳ chỉ thị
nào của K á H n m
ân H n ó ý do để t n tưởng rằng những chỉ thị đó không chân th c, làm phát sinh nghi ngờ hoặc không
đún oặc không thể th c hi n được vì bất cứ lý do gì mà có thể dẫn đến s vi phạm pháp luật hoặc rủi ro cho Khách Hàng và/ hoặc
ân H n . Tron trường hợp n ,
ân H n ũn o n to n k ôn
ịu trách nhi m theo bất kỳ á n o đối với bất kỳ s trì hoãn
hay không thể n động tức thì theo chỉ thị của Khách Hàng.
4.10.23 Ngân Hàng có thể áp dụn á
ươn trìn k
ến mãi khác nhau cho Khách Hàng khi sử dụng thẻ ATM/Ghi Nợ trong phạm vi
pháp luật hi n hành cho phép. Khách Hàng hiểu và thừa nhận rằng có thể ó á đ ều khoản v đ ều ki n r ên được áp dụng cho các
ươn trìn n , do
ân H n to n q ền quyết địn v t ôn báo o K á H n . Tron trường hợp một ươn trìn
ả t ưởng
được áp dụng o K á H n , K á H n đồng ý tuân thủ và chịu ràng buộc bở á đ ều khoản v đ ều ki n ên q an được áp dụng.
4.10.24 Khách Hàng hoặ n ườ được Khách Hàng ủy quyền có thể sử dụng thẻ ATM ở nướ n o k K á H n v n ườ được uỷ
quyền tuân thủ q định quản lý ngoại hối và luật áp dụng khác tại quốc gia sở tại. Nếu một ơ q an ó t ẩm quyền yêu cầu Ngân Hàng,
hoặ
ân H n t eo q định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận với bất kỳ ơ q an p áp ật hoặ ơ q an ó t ẩm quyền nào, hoặc
nếu Ngân Hàng phải tuân thủ các chính sách nội bộ ên q an đến bất kỳ l nh hoặ q định về vi c trừng phạt của một ơ q an ó t ẩm
quyền, Khách Hàng hoặ n ườ được ủy quyền có thể bị cấm sử dụng một thẻ ATM ở nước ngoài. Khách Hàng hoặ n ườ được Khách
Hàng ủy quyền sẽ bồi hoàn và miễn trừ Ngân Hàng bất kỳ trách nhi m và hậu quả phát sinh khi Khách Hàng hoặ n ườ được Khách
Hàng ủy quyền không tuân thủ theo pháp luật kiểm soát ngoại hối của Vi t Nam hoặc pháp luật được áp dụng của các quốc gia khác. Tỷ
giá hối đoá áp dụng cho tất cả các giao dị n ư t ế là tỷ á được phổ biến rộn rã v được Ngân Hàng áp dụng cho các Khách Hàng
hoặ n ườ được Khách Hàng ủy quyền tại thờ đ ểm rút tiền. Tỷ giá chuyển đổi sẽ t a đổi theo từng thời kỳ và do Ngân Hàng quyết
địn t eo q định của pháp luật n ư được công bố tại trang thông tin tỷ giá hố đoá ủa Ngân Hàng (https://www.sc.com/global/av/vnexchange-rates.pdf).
4.10.25 Vi c sử dụng thẻ ATM/Ghi Nợ sau ngày mà nhữn t a đổi của á đ ều ki n v đ ều khoản ên q an đến thẻ có hi u l c sẽ có
n ĩa n ười chủ thẻ chấp nhận nhữn t a đổ đó. ế n ư ủ thẻ không chấp nhận bất kỳ một s t a đổ n o đượ đưa ra, n ười
chủ thẻ phải trả lại thẻ cho Ngân H n trước ngày mà nhữn t a đổ đó ó
u l c. Vi c sử dụng thẻ ATM/Ghi Nợ của Khách Hàng
phải luôn tuân thủ t eo đún á đ ều khoản v đ ều ki n có hi u l c liên quan.
4.10.26 Dữ li u của Ngân Hàng ghi nhận về các giao dị
mọi mụ đí .

được th c hi n qua thẻ ATM/Ghi Nợ sẽ có giá trị kết luận và ràng buộ đối với

4.10.27 Ngân Hàng bảo ư q ền hủy bỏ hoặc từ chối vi c phát hành lại, gia hạn hoặc thay thế thẻ ATM/Ghi Nợ mà không cần đưa ra
bất kỳ ý do ũn n ư k ôn ần t ôn báo trước cho chủ thẻ.
4.10.28 Ngân Hàng không chịu trách nhi m đối với bất kỳ số tiền được thu thêm tại bất kỳ Đ ểm Chấp Nhận Thẻ n o v được ghi nợ vào
Tài Khoản liên kết với Thẻ bằng số tiền Giao Dị tươn ứng. Ngân Hàng khuyến khích Quý Khách thông báo và khiếu nại với Ngân
H n tron trường hợp bị thu phí thêm tại nhữn đ ểm chấp nhận thẻ trong lãnh thổ nước Vi t Nam, bởi vi c thu phụ phí này là không
phù hợp vớ q định pháp luật của Vi t Nam.
4.10.29 Tron trường hợp Khách Hàng muốn hủy một giao dị đã t c hi n, n ười quản lý/chủ sở hữu của Đ ểm Chấp Nhận Thẻ phải
hủy chứng từ t an toán trước và Khách Hàng phải giữ lại bản sao của chứng từ t an toán đã được hủ n . Tron trường hợp hoàn
tiền ghi nợ đối với những Giao Dị n ư trên, ứng từ thanh toán, nế được yêu cầu, cần phả được cung cấp bởi Khách Hàng. Khách
Hàng phả đảm bảo rằng chỉ ký tên trên óa đơn t an toán o n ỉnh.
4.10.30 Ngân Hàng sẽ không, trong bất kỳ trường hợp nào, chịu trách nhi m đối với sản phẩm hoặc dịch vụ được mua từ địa đ ểm chấp
nhận thẻ của bên cung cấp hàng hóa và dịch vụ., hoặ được sử dụng bởi Khách Hàng, bao gồm vi c chậm trễ, không giao nhận, không
nhận được hàng hóa hoặc hàng hóa bị ư ỏng.
4.10.31 Thẻ ATM/Ghi Nợ được hiể đơn t ần
p ươn t n để Khách Hàng mua sản phẩm và/hoặc sử dụng dịch vụ. Ngân Hàng
không chịu bất kỳ trách nhi m n o ên q an đến vi c bảo đảm về chất ượng, phân phối hoặc những vấn đề khác của bên cung cấp
hàng hóa và dịch vụ.
4.10.32 Để tránh nhầm lẫn, á p ươn t n máy ATM và các khoản tiền rút v m a
p ươn t ên v
ao dịch EFTPOS.

n , tù trường hợp, được xem là bao gồm cả các

4.10.33 Thẻ ATM/Thẻ ghi nợ phả được ký ngay lập tức khi nhận thẻ trừ khi Ngân Hàng không yêu cầu.
4.11 Dịch Vụ Ngân Hàng Tr c Tuyến
4.11.1 K á H n đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả đ ều ki n v đ ều khoản ên q an đến Dịch Vụ Ngân Hàng Tr c Tuyến và Dịch Vụ
Ngân Hàng qua Tin Nhắn trướ k đăn ký sử dụng những dịch vụ n . Cá đ ều ki n v đ ều khoản của các Dịch Vụ n được công bố
tại website của Ngân Hàng.
4.11.2 Ngân Hàng có thể cung cấp các Dịch Vụ Hộ Trợ Khách Hàng qua mạng internet;
4.11.3 Ngân Hàng cam kết cung cấp dịch vụ ngân hàng tr c tuyến 24 giờ/ngày, 7 ngày/ tuần với tổng thời gian h thống không hoạt
độn k ôn vượt quá 228 giờ/năm. Tổng thời gian tố đa o v c phục hồi h thống sau s cố là 24 giờ. Nế vượt quá thời gian trên,
chúng tôi sẽ bằng mọi bi n pháp phù hợp khôi phục lại hoạt động h thống trong thời gian sớm nhất và cập nhật thông tin cho Khách
H n t ường xuyên về tình trạng h thống.
4.11.4 Khách Hàng xác nhận rằng tất cả số nhận dạn đ ơ áp dụng và số nhận dạn á n ân đối với dịch vụ ngân hàng qua internet
(gọ
n
“ ã n To n”) được gử đ với s rủi ro do Khách Hàng chịu. Khách Hàng cam kết bảo mật Mã An Toàn một cách chặt chẽ;

4.11.5 Khách Hàng chấp nhận toàn bộ trách nhi m v đồng ý chịu trách nhi m về mọi giao dị

được th c hi n khi sử dụng Mã An Toàn.

5. Tài Kho n
Tài Khoản Chung
5.1
ân H n được ủy quyền th c hi n các chỉ thị đưa ra t eo s ủy quyền Tài Khoản. Chữ ký của một chủ Tài Khoản Chung sẽ ràng
buộc (các) chủ tài khoản
n k á . Tron trường hợp Ngân Hàng nhận được các chỉ thị mơ ồ hoặc mâu thuẫn ên q an đến Tài
Khoản Chung, Ngân Hàng có quyền từ chối th c hi n hoặc xác quyết là Ngân Hàng chỉ th c hi n theo chỉ thị của tất cả chủ Tài Khoản
Chung hoặc tất cả n ườ ký tên được ủy quyền đ ều hành Tài Khoản hoặ
n động theo một chỉ thị của bất kỳ chủ Tài Khoản Chung
nào, mà chỉ thị ràng buộc (các) chủ tài khoản Tài Khoản Chung khác.
5.2 Nhữn đồng chủ tài khoản có thể được cung cấp những dịch vụ á n ân n ư t ẻ ATM/Ghi Nợ/tài khoản ngân hàng tr c tuyến/tài
khoản ngân hàng qua tin nhắn. Những dịch vụ đó được liên kết với những Tài Khoản Chung và tất cả chi phí sẽ được khấu trừ vào mổi
dịch vụ. Những giao dịch cá nhân trên mổi dịch vụ sẽ được phản án n ư một phần của một sao kê tài khoản chung.
5.3
ân H n được ủy quyền ghi có cho các Tài Khoản Chung các khoản tiền thuộc về hoặc ngụ ý thuộc về bất kỳ một hay nhiều chủ
Tài Khoản Chung. Vào lúc chấm dứt Tài Khoản Chung, tất cả các khoản tiền trả cho Tài Khoản Chung sau khi chấm dứt sẽ đượ đặt vào
một Tài Khoản chờ, phụ thuộc vào quyền của Ngân Hàng sử dụng các khoản tiền để thanh toán bất kỳ khoản dư nợ nào trong Tài Khoản
chung. Ngân Hàng có quyền trả lại khoản tiền hoặc số dư òn ại sau khi vi c thanh toán áp dụn đồn đề đối với tất cả chủ Tài Khoản
chung (bất kể danh tính của (nhữn ) n ườ ban đầ đã t an toán số tiền đó).
5.4 Tron trường hợp một chủ Tài Khoản Chung bị chết hoặc mất năn
c hành vi dân s , hoặ tron trường hợp một chủ Tài Khoản
Chung bị tuyên bố là chính thức mất tí (đáp ứn được yêu cầu của Ngân Hàng), hoặc chủ Tài Khoản Chung về mặt pháp lý không có
khả năn đ ều hành Tài Khoản, thì số tiền trong phần ghi có của Tài Khoản chung sẽ được giữ lại vì quyền lợi và theo l nh của tất cả chủ
Tài Khoản Chung khác (bất kể á đ ều khoản của ủy quyền Tài Khoản), quyền sử dụng tài khoản v n ĩa vụ phát sinh từ vi c sử dụng
tài khoản t an toán
n được giải quyết t eo q định của pháp luật. Ngân Hàng còn có quyền đìn
ỉ hoặ đón T K oản Chung
mà không cần thông báo phụ thuộ v o đ ều 5.6.
5.5 Trách nhi m của mỗi chủ Tài Khoản C

n n ư sa :

5.5.1 chịu trách nhi m ên đớ đối với bất kỳ khoản nợ nào còn thiế
n n o đã tạo ra khoản nợ đó;

ân H n

ên q an đến Tài Khoản Chung, bất kể chủ tài khoản

5.5.2 thông tin cho tất cả nhữn n ười nắm giữ k á đối với Tài Khoản Chung về mọ t ư từ hoặc thông báo phát hành bởi hoặc thay
mặt o
ân H n đối với Tài Khoản Chung; và
5.5.3 không làm bất kỳ đ ều gì bất hợp pháp hoặc trái với pháp luật Vi t Nam, hoặ đ ều gì khác.
q y đị

q

đ

5.6 Chủ Tài Khoản đồng ý rằng tiền mặt hoặc chứng khoán và các khoản mục khác do chủ Tài Khoản ký gửi vào Tài Khoản có thể được
giữ bởi Ngân Hàng, hoặc, theo toàn quyền của Ngân Hàng, bởi bất kỳ đạ ý được chỉ định hợp l nào của Ngân Hàng trong từng thời
đ ểm.
5.7 Vào bất kỳ lúc nào và bằng toàn quyền của mình, Ngân Hàng có quyền đón bất kỳ Tài Khoản nào của Khách Hàng nhằm tuân thủ
q định, chính sách, yêu cầu bất kì của tập đo n v / oặc bất kì luật, q định của bất kì quốc gia, lãnh thổ, tổ chức nào hoặc vì lý do bất
kì mà Ngân Hàng cho là phù hợp.
ân H n k ôn ó n ĩa vụ phải giả t í
a đưa ra bằng chứng bất kì cho Khách Hàng về vi c
này, vớ đ ều ki n là nếu Tài Khoản có số dư ó, t ì
ân H n tron t ời gian sớm nhất sa k đón T K oản đó, t ôn báo o
Khách Hàng về vi đón T K oản v đề nghị xử lý số dư (ví dụ: đến nhận tại quầy). K á H n đồng ý không quy trách nhi m cho
Ngân Hàng về bất kỳ tổn thất hoặc thi t hại nào phát sinh từ vi đón , ấm dứt, thu hồi hoặc hủy bỏ Tài Khoản.
5.8 V o ú đón T Khoản, K á H n được yêu cầu trả lại ngay cho Ngân Hàng tất cả tài sản của Ngân Hàng do Khách Hàng nắm
giữ, bao gồm n ưn k ôn
ới hạn, Sổ Séc, Sổ Tiền Gửi và Thẻ ATM/Ghi Nợ do Ngân Hàng phát hành trong từng thờ đ ểm.
5.9 Bất kể á q định của đoạn 5.7, tron trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ đ ề n o tron Cá Đ ều
Khoản v Đ ều Ki n Chung này hoặc bất kỳ đ ều khoản v đ ều ki n n o k á đượ q định riêng cho từng loại Tài Khoản cụ thể, bao
gồm n ưn k ôn
ới hạn ở vi c Khách Hàng không nộp, bổ sung, cập nhật thông tin, chứng từ cho Ngân Hàng, và/hoặc khi Khách
Hàng có bất kỳ s t a đổi về phía Khách Hàng, hoặ trường hợp vi phạm khi Tài Khoản không có giao dịch nào trong thời hạn 06 (sáu)
tháng hoặc một thời hạn khác do
ân H n q định tùy từng thờ đ ểm, hoặc khi Tài Khoản có số dư bằng 0 hoặc số dư t ấp ơn số
dư tối thiể để duy trì Tài Khoản (nếu có áp dụng), Ngân Hàng có quyền tạm khóa, phong tỏa hoặ đón t k oản. Ngân Hàng tìm cách
thông báo cho Khách Hàng bằng email/ tin nhắn/ văn bản và/hoặ á p ươn t ức phù hợp trong nhữn trường hợp này.
5.10 K
ó văn bản yêu cầu của chủ tài khoản (hoặ n ườ đại di n hợp pháp của chủ tài khoản), Ngân Hàng sẽ th c hi n tạm khóa
(tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên Tài Khoản theo yêu cầ đó. Tuy nhiên, Ngân Hàng có quyền từ chối yêu cầu
tạm khóa khi chủ tài khoản ưa o n t n n ĩa vụ thanh toán theo quyết địn ưỡng chế của ơ q an n nước có thẩm quyền hoặc
ưa t an toán xon á k oản nợ phải trả cho Ngân Hàng. Vi c chấm dứt tạm khóa tài khoản thanh toán và vi c xử lý các l nh thanh
toán đ , đến trong thời gian tạm khóa th c hi n theo yêu cầu của chủ tài khoản thanh toán (hoặ n ười giám hộ, n ườ đại di n hợp
pháp của chủ tài khoản).
5.11 Khách H n đồng ý nộp, bổ sung, hoặc cập nhật bất kỳ thông tin, chứng từ nào khi có yêu cầu của Ngân Hàng. Tùy thuộc vào quyết
định của Ngân Hàng vào từng thờ đ ểm, vi c chậm trễ và/hoặc không cung cấp thông tin, chứng từ theo yêu cầu của Ngân Hàng sẽ dẫn
đến vi c Ngân Hàng tạm khóa, phong tỏa hoặ đón t k oản. Khách H n đồng ý thông báo ngay cho Ngân Hàng bằn văn bản bất kỳ
s t a đổi quan trọng nào về phía Khách Hàng, bao gồm n ưn k ôn
ới hạn vi t a đổi tên, t a đổ địa chỉ và bất kỳ s t a đổi
nào về tình trạng khi có s sáp nhập hoặc hợp nhất đối vớ K á H n , tron trường hợp khách hàng là một pháp nhân công ty hay
hình thức gì khác.
5.12 K á H n k ôn được tạo ra bất kỳ hình thức cầm cố, thế chấp hoặc bi n pháp bảo đảm n o k á đối với Tài Khoản, trừ khi
K á H n đã n ận được s chấp thuận trước bằn văn bản của Ngân Hàng.

5.13 Tài Khoản tiền gửi có kỳ hạn có thể có kỳ hạn theo s chọn l a của Khách Hàng và s chấp thuận của Ngân Hàng. Trừ khi được
q địn k á tron Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n này, các khoản tiền chỉ có thể được rút khi các khoản tiền gử đáo ạn và chỉ tại chi
n án nơ t ền gửi có kỳ hạn đượ ư
ữ, vớ đ ều ki n là Ngân Hàng, bằng toàn quyền của mình, có quyền cho phép Khách Hàng rút
tiền ký gử trướ k đáo ạn phụ thuộ v o á đ ều khoản v đ ều ki n và các khoản phí và tiền phạt về tiền lãi do Ngân Hàng tính. Vào
ú đáo ạn, trừ khi có chỉ thị khác của K á H n (v tron trường hợp tiền gửi bằng ngoại t ), tiền gửi và tiền ã tí
ũ trên t ền gửi
sẽ được tái tục tiếp theo cho cùng thời hạn với mức lãi suất hi n hành. Các khoản tiền gửi mới và bổ sung nhận được mà không có chỉ
thị nào, nếu lớn ơn mức yêu cầu tối thiểu, sẽ được tính là khoản tiền gửi có kỳ hạn một tháng. Các khoản tiền bổ sung thấp ơn mức tối
thiểu sẽ được kết hợp chung với (các) khoản tiền gửi hi n tại với cùng loại tiền t và vớ n
đáo ạn sớm nhất, theo (các) mức lãi suất
mà Ngân Hàng có quyền công bố bằng toàn quyền của mình.
5.14 Tài Khoản Vãng Lai có thể ưởng lãi hoặ k ôn ưởng lãi. Không làm ản ưởn đến đoạn 5 trên đâ , T K oản Vãng Lai có
ưởng lãi có thể chịu phí dịch vụ và l phí ngoài các khoản phí và l phí tính cho Tài Khoản k ôn ưởn ã , t eo q định của Ngân
Hàng trong từng thờ đ ểm.
5.15 Tùy từng thờ đ ểm, Ngân Hàng có thể cho phép Khách Hàng sử dụng Tài Khoản để chi trả các khoản t an toán t ường xuyên,
định kỳ theo yêu cầu của chủ tài khoản (ví dụ: dịch vụ t an toán óa đơn t động) và vi c sử dụng Tài Khoản trong trường hợp này sẽ
phải tuân thủ t êm á đ ều khoản v đ ều kiên riêng áp dụng cho yêu cầu thanh toán này.
5.16 Ngân Hàng sẽ áp dụng các bi n pháp bảo đảm an toàn, bảo mật phù hợp vớ á q định nội bộ của
ân H n v á q định
của pháp luật áp dụng trong quá trình cung cấp các dịch vụ Tài Khoản. Ngân Hàng, một cách phù hợp và tùy từng thờ đ ểm, sẽ ướng
dẫn Khách Hàng th c hi n các bi n pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong sử dụng Tài Khoản và Khách Hàng cam kết sẽ tuân thủ các
ướng dẫn đó của Ngân Hàng.
5.17 P ươn t ức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn xử ý đề nghị tra soát, khiếu nại và vi c xử lý kết quả tra soát, khiếu nại
ên q an đến Tài Khoản, thẻ ATM/ Ghi nợ hoặc Séc (gọ
n
“Dịch Vụ Bị Khiếu Nạ ”).
5.17.1

Bất kì đề nghị tra soát, khiếu nại giao dị n o ên q an đến Dịch Vụ Bị Khiếu Nại phả được thông báo cho Ngân Hàng thông
q a Tr n Tâm Tư Vấn Khách Hàng hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Ngân Hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao
dị đượ đề nghị tra soát, khiếu nại, hoặc kể từ thờ đ ểm Sé được xuất trìn để t an toán đối với Séc. Khách Hàng xác
nhận v đồng ý rằng các cuộc gọ đến Tr n Tâm Tư Vấn Khách Hàng sẽ được ghi âm phù hợp vớ q định pháp luật hi n
n v Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này.

5.17.2

Để có ăn ứ chính thức cho vi c xử ý đề nghị tra soát, khiếu nại, bất kỳ đề nghị tra soát, khiếu nại nào của Khách Hàng về
Dịch Vụ Bị Khiếu Nại phả được lập t n văn bản theo mẫu mà Ngân Hàng áp dụng tùy từng thờ đ ểm. Trường hợp Khách
H n đề nghị tra soát, khiếu nại giao dịch liên quan Dịch Vụ Bị Khiếu Nại q a Tr n Tâm C ăm Só K á H n ủa Ngân
Hàng thì Khách Hàng phải bổ sung giấ đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu trong và thời hạn mà Ngân Hàng yêu cầ . Trường
hợp Khách Hàng ủy quyền o n ười khá đề nghị tra soát, khiếu nại, Khách Hàng th c hi n t eo q định của pháp luật về ủy
quyền và phù hợp vớ Cá Đ ều Khoản V Đ ều Ki n Chung này.

5.17.3

Sau thời hạn 60 ngày nêu tạ đoạn 5.17.1, Ngân Hàng có quyền từ chố á đề nghị tra soát, khiếu nạ đối với Dịch Vụ Bị Khiếu
Nại và Khách Hàng sẽ chịu trách nhi m về bất kì tổn thất hay thi t hại (nếu có) phát sinh hoặ ó ên q an đến các giao dịch
này.

5.17.4

Ngân Hàng sẽ xử ý đề nghị tra soát, khiếu nạ K á H n đối với Dịch Vụ Bị Khiếu Nại trong thời hạn sa đâ kể từ ngày
Ngân Hàng nhận được yêu cầu tra soát, khiếu nại lần đầu của Khách Hàng nêu tạ đoạn 5.17.1 cùng vớ đầ đủ các chứng từ
liên quan từ Khách Hàng:
(a) Đối với thẻ ATM/Ghi nợ:


Đối với thẻ ó BI do
ân H n
pháp luật q định tại từng thờ đ ểm);



Đối với thẻ có BIN do tổ chức thẻ quốc tế cấp (ví dụ n ư t ẻ

ước cấp (ví dụ n ư t ẻ ATM): 45 ngày làm vi c (hoặc bất kỳ thời hạn nào khác mà
nợ V sa): 75 ngày làm vi c.

(b) Đối với Tài Khoản và Séc: vòng 30 ngày làm vi c (hoặc bất kỳ thời hạn nào khác mà pháp luật q
kể từ ngày Ngân Hàng nhận được yêu cầu tra soát, khiếu nại lần đầu của Khách Hàng
5.17.5

định tại từng thờ đ ểm)

Xử lý kết quả tra soát, khiếu nạ đối với Dịch Vụ Bị Khiếu Nại:
(a) Trường hợp vụ vi c không có dấu hi u tội phạm: Trong thời hạn 05 ngày làm vi c kể từ ngày thông báo kết quả tra soát,
khiếu nại cho Khách Hàng (hoặc bất kỳ thời hạn nào khác do pháp luật q định tại từng thờ đ ểm), Ngân Hàng th c hi n
bồ o n o K á H n đối với những tổn thất phát sinh liên quan đến Dịch Vụ Bị Khiếu Nai không do lỗi của Khách
Hàng và/hoặc không thuộ á trường hợp bất khả k án t eo Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n C n n . Để làm rõ, trách
nhi m bồ t ường thi t hại của
ân H n đối vớ K á H n ên q an đến các giao dịch có khiếu nại (nếu có) sẽ được
xá địn t eo q định pháp luật hi n hành.
Tron trường hợp hết thời hạn xử ý đề nghị tra soát, khiếu nại nêu trên mà vẫn ưa xá địn được nguyên nhân hay lỗi
thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm vi c tiếp theo (hoặc bất kỳ thời hạn nào khác do pháp luật q định tại từng thời
đ ểm), Ngân Hàng và Khách Hàng sẽ thỏa thuận với Khách Hàng về p ươn án xử lý hoặc, tùy thuộc vào quyết định của
mình, Ngân Hàng có thể tạm thời bồi hoàn tổn thất o K á H n
o đến khi có kết luận cuối cùng của ơ q an ó t ẩm
quyền p ân định rõ lỗi và trách nhi m của á bên. Trường hợp Ngân Hàng, Khách Hàng và các bên liên quan không thỏa
thuận được và/hoặ k ôn đồng ý với quá trình xử ý đề nghị tra soát, khiếu nại thì vi c giải quyết tranh chấp được th c
hi n t eo q định của pháp luật.
(b) Trường hợp vụ vi c có dấu hi u tội phạm (t eo đán
á ợp lý của Ngân Hàng): Ngân Hàng sẽ th c hi n thông báo cho
ơ q an n nước có thẩm quyền t eo q định của pháp luật về tố tụng hình s ; đồng thời, thông báo bằn văn bản cho
Khách Hàng về tình trạng xử ý đề nghị tra soát, khiếu nại. Vi c xử lý kết quả tra soát, khiếu nạ tron trường hợp này sẽ
thuộc trách nhi m giải quyết của ơ q an n nước có thẩm quyền. Tron trường hợp ơ q an n nước có thẩm quyền
thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, Ngân Hàng và Khách Hàng sẽ, trong vòng 15 ngày làm vi c kể từ

ngày có kết luận của ơ q an đó ( oặc bất kỳ thời hạn nào khác do pháp luật q định tại từng thờ đ ểm), thỏa thuận về
p ươn án xử lý kết quả tra soát, khiếu nạ tươn t t eo q định tạ Đ ểm 5.17.5 (a) nêu trên.
6. B n Sao Kê Tài Kho n/Giấy Báo Xác Nhận/Sổ Ti n Gửi
6.1 Ngân Hàng có thể phát hành và gửi cho Khách Hàng vào mỗi tháng các bản sao kê Tài Khoản hoặc giấy báo xác nhận theo mẫu do
Ngân Hàng phê duy t hoặc theo các khoảng thời gian khác mà Ngân Hàng cho là phù hợp. Khách Hàng phải thẩm tra s chính xác của
từng mục ghi trong mỗi bản sao kê, giấy báo hoặc Sổ Tiền Gửi, và nhanh chóng thông báo cho Ngân Hàng, và trong bất kỳ trường hợp
n o ũn tron vòn 14 n
kể từ ngày của bản sao kê hoặc giấy báo hoặc mục ghi trong Sổ Tiền Gửi, về bất kỳ nội dung nào không
phù hợp, không nhất quán, s bỏ sót, sai sót, nội dung không chính xác và các mục nhập số li k ôn đún . V c Khách Hàng không
t ôn báo n ư nó trên t ể hi n vi c chấp nhận nội dung trong các bản sao kê, giấy báo hay Sổ Tiền Gửi, và Tài khoản do Ngân Hàng
giữ là bằng chứng cuối cùng của s chính xác, s đầ đủ v đún đắn của các số li u thể hi n trong bản sao kê hoặc giấy báo hoặc sổ
tiền gửi nói trên, và Ngân Hàng không chịu trách nhi m đối với mọi khiếu nạ ên q an đến các nội dung nói trên.
6.2 Ngân Hàng có quyền đò K á H ng hoàn trả và/hoặc ghi nợ cho (các) Tài Khoản của Khách Hàng mở vớ
khoản t an toán vượt mức vào Tài Khoản phát sinh từ s sai sót hoặc bỏ sót nói trên.

ân H n đối với các

7. Phí Ngân Hàng/Ti n Lãi
7.1 Ngân Hàng, bằng toàn quyền của mình, có quyền tính trong từng thờ đ ểm các khoản phí, hoa hồng, tiền lãi và l phí thụôc bất kỳ
tính chất nào mà Ngân Hàng có quyền quyết địn đối với Dịch Vụ cung cấp v được ủy quyền ghi nợ Tài Khoản của K á H n đối với
các khoản phí nói trên. Không làm ản ưởn đến tính tổng quát của nộ d n trên đâ , p í sẽ được tính cho Tài Khoản, dù có hoạt động
giao dị t ườn x ên a k ôn , tron đó số dư bìn q ân tối thiểu do Ngân Hàng ấn định trong từng thờ đ ểm k ôn được duy trì, và
tính cho (i) mỗi Séc bị trả lại do k ôn ó đủ tiền bảo chứng (ii) mỗi khoản khấu trừ khi chuyển tiền bằn đ n bị từ chố do k ôn ó đủ
tiền bảo chứng, (iii) mỗi lần đón T K oản hoặc chấm dứt Dịch Vụ trong một khoản thờ an q định kể từ lúc mở Tài Khoản hoặc bắt
đầu th c hi n Dịch Vụ, (iv) mỗi lần nộp tiền vào hoặc rút tiền từ hoặc các giao dịch khác trên Tài Khoản hoặc vi c sử dụng bất kỳ Dịch
Vụ nào, và (v) bất kỳ khoản hoàn lạ dưới bất kỳ hình thức nào thuộc bất kỳ số dư ó n o tron T K oản. Ngân Hàng có quyền áp dụng
các khoản tiền phạt hoặc hình thức chế tài khác mà pháp luật Viêt Nam cho phép hoặc yêu cầu.
7.2 Ngân Hàng sẽ t ôn báo trước cho Khách Hàng biết về các số tiền hoặc mức phí tính cho Tài Khoản hoặc Dịch Vụ. Vi c Khách
Hàng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ hoặc Tài Khoản sau ngày mà số tiền hoặc mức phí tính cho Tài Khoản hoặc Dịch Vụ có hi u l c sẽ có
n ĩa K á H n
ấp nhận số tiền hoặc mức phí tính cho Tài Khoản hoặc Dịch Vụ đó.
7.3 Các mức lãi suất mà Ngân Hàng áp dụng cho Tài Khoản và tiền gửi (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn) là mức lãi
suất năm (một năm 360 n
). Các mức lãi suất này có thể đượ q đổi sang mức lãi suất năm (một năm 365 n
) bằng công thức
q đổi sau:
Lãi suất %/năm (một năm 365 ngày) = Lãi suất %/năm (một năm 360 ngày) / 360 * 365
7.4 Lãi phát sinh trên Tài Khoản và tiền gửi (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn) sẽ được cộng dồn theo ngày và được
tính trên cơ sở một năm có 360 ngày. Ngoài ra:
(i)

Đối với Tài Khoản và tiền gửi không kỳ hạn, lãi sẽ được tính trên số dư th c tế vào cuối ngày và theo số ngày duy trì số dư t

c tế.

(ii) Đối với tiền gửi có kỳ hạn, phụ thuộc vào vi c Khách Hàng tuân thủ á đ ều ki n áp dụn đối với tiền gửi có kỳ hạn, lãi sẽ được tính
trên khoản tiền gốc được duy trì trong thời hạn gửi tiền từ ngày gửi tiền o đến n
đáo ạn (không bao gồm n
đáo ạn).
(iii) Đối với Tài Khoản và tiền gửi (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn) mà thời hạn tính từ khi nhận tiền gử
thanh toán hết khoản tiền gử
dưới một (01) ngày, thời hạn tính lãi sẽ là không (0) ngày.

o đến khi

7.5 Ngân Hàng có quyền t a đổi (các) mức lãi suất hoặ ơ ấu tiền lãi của tất cả Tài Khoản phù hợp vớ q định của pháp luật trong
từng thờ đ ểm n ư được công bố tại trang thông tin về lãi suất tiền gửi của Ngân Hàng (https://www.sc.com/vn/interest-rates/).
7.6 Biểu phí Dịch Vụ được Ngân Hàng niêm yết công khai tại các Chi nhánh của Ngân Hàng hoặc tại trang thông t n đ n tử
https://www.sc.com/vn/interest-rates/. Ngân Hàng có quyền đ ều chỉnh Biểu phí Dịch Vụ tùy từng thờ đ ểm. Tùy thuộ q định tạ Đ ều
13.1 của Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này, Ngân Hàng sẽ t ôn báo đến Khách Hàng tối thiể 07 n
trước khi áp dụng Biểu
phí Dịch Vụ đ ều chỉnh.
8. Các Kho n Thu
Nếu vào bất kỳ ú n o
ân H n được yêu cầu phải nộp thuế hàng hóa và dịch vụ hoặc khoản thuế hay số tiền n o k á đối với, hoặc
đ ơ tín ên q an đến, bất kỳ khoản tiền nào nhận được hoặc phải thu từ Khách Hàng (ngoại trừ khoản thanh toán của Ngân Hàng về
tiền thuế trên toàn bộ thu nhập ròng của Ngân Hàng), thì Khách Hàng phải trả o
ân H n k được yêu cầu, một số tiền tươn
đươn với số tiền m
ân H n đã trả hay phải trả. Ngân Hàng có quyền ghi nợ cho Tài Khoản của K á H n đối với thuế hàng hóa
và dịch vụ hoặc khoản thuế hay số tiền khác, cho dù vi c ghi nợ nói trên có thể dẫn đến vi c Tài Khoản của Khách Hàng bị thấu chi.
9. Tài Kho n củ N ười Thi Hành Di Chúc
Tron trường hợp Khách Hàng q a đời, Tài Khoản và số tiền trong tài khoản sẽ được chuyển ao o n ười quản lý di sản hợp pháp
của Khách Hàng và bao gồm tài sản của Khách Hàng, trong phạm vi mà pháp luật Vi t Nam cho phép, và (nhữn ) n ười th c hi n di
ú đối với tài sản của Khách Hàng sẽ bồ t ườn đầ đủ o
ân H n đối với bất kỳ tổn thất hoặc khoản nợ nào phát sinh liên quan
đến hoạt động của Tài Khoản sau khi Khách Hàng q a đời.
10. Bồ

ường/Loại Trừ Trách Nhiệm

10.1 K á H n đồng ý bồ t ườn
o
ân H n đối với mọi khiếu nại, yêu cầu, ki n tụng, tố tụng, tổn thất, thi t hại, tình trạng lúng
túng, phí tổn và chi phí (bao gồm n ưn k ôn
ới hạn các thi t hại về ngoại hối, thuế và các khoản phải nộp khác, tiền lãi, phí dịch vụ,
p ív
p í p áp ý trên ơ sở bồ t ường toàn bộ) mà Ngân Hàng có thể gánh chịu hoặc phải chị ên q an đến Tài Khoản hoặc vi c
sử dụng Dịch Vụ.
10.2 Vào bất kỳ lúc nào và không cần t ôn báo trước, Ngân Hàng có quyền ghi nợ cho Tài Khoản đối với các chi phí, khoản nợ và
khoản tổn thất đượ
ân H n xá địn trướ đó với Khách Hàng.
10.3 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ngân Hàng không phải chịu trách nhi m đối với bất kỳ n độn , sơ s ất, nhầm lẫn, cẩu thả,
sai sót hoặc hành vi sai trái của bất kỳ n ân v ên, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào của Ngân Hàng hoặc các nhân viên của
họ.
10.4 K á H n sa đâ đồng ý là vi c chuyển đổi từ một loại tiền t sang một loại tiền t khác vì bất kỳ lý do nào có thể được Ngân
Hàng, trong phạm vi pháp luật cho phép, th c hi n theo tỷ giá riêng của Ngân Hàng áp dụng vào thờ đ ểm đó n ư được công bố vào
từng thờ đ ểm tại trang thông tin tỷ giá hố đoá ủa Ngân Hàng (https://www.sc.com/global/av/vn-exchange-rates.pdf), và Khách Hàng
sa đâ đồng ý rằng mọi tổn thất, phí tổn và rủi ro phát sinh từ vi c chuyển đổi tiền t này sẽ do Khách Hàng chịu.
10.5 Ngân Hàng có quyền giữ lại các khoản tiền trong Tài Khoản, bao gồm Tài Khoản do Khách Hàng cùng nắm giữ vớ ( á ) n ười
khác, mà Ngân Hàng có quyền quyết định là cần phải bồ t ườn
o
ân H n đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, tổn thất,
thi t hại, trở ngại, phí tổn và chi phí mà Ngân Hàng có thể gánh chịu, nhận chịu hoặc có trách nhi m thanh toán thay mặt cho Khách
Hàng và/hoặ ó ên q an đến Tài Khoản.

11. Việc Cấn Trừ/K t Hợp Tài Kho n
11.1 Ngân Hàng, trong phạm vi pháp luật hi n hành cho phép, có quyền chủ động cấn trừ bất kỳ n ĩa vụ nào của Ngân H n đối với
Khách Hàng cho vi đáp ứn á n ĩa vụ của K á H n đối vớ
ân H n , o dù á n ĩa vụ của Khách Hàng hoặc Ngân Hàng
là th c tế hoặc phát sinh, ở hi n tạ a tron tươn a , được thanh lý hoặ k ôn được thanh lý, riêng rẽ hoặc chung với nhau, là chủ
yếu hoặc phụ thuộ , được ghi sổ hoặc phải trả tại các chi nhánh khác nhau (kể cả á
n án bên n o nước Vi t Nam) hoặc bằng
các loại tiền t k á n a ( á n ĩa vụ của K á H n đối vớ
ân H n sa đâ được gọ
“
ĩa Vụ Của K á H n ”).
ân
Hàng có thể th c hi n các vi c chuyển đổi tiền t cần thiết theo tỷ giá mà Ngân Hàng có thể mua tiền t của Cá
ĩa Vụ Của Khách
Hàng hoặc theo tỷ giá hi n hành của
ân H n m
ân H n đan áp dụng tại thờ đ ểm chuyển đổi.
11.2 Nộ d n trên đâ k ôn
m ản ưởn đến và thêm vào quyền cấn trừ, s kết hợp các Tài Khoản, quyền cầm giữ tài sản, bảo
đảm hoặc quyền khác mà bất kỳ bên nào có quyền ưởng vào bất kỳ lúc nào (dù do hi u l c của pháp luật, hợp đồng hay hình thức nào
khác).
11.3 Tất cả khoản tiền gửi, số dư t ền mặt và các chứng khoán khác, của cải và tài sản của K á H n đặt dưới s nắm giữ của Ngân
Hàng là bảo đảm/bảo đảm ký quỹ liên tục cho vi
o n t n đầ đủ Cá
ĩa Vụ Của Khách Hàng. Vào bất kỳ lúc nào và bằng chi
phí của Khách Hàng và không cần phải thông báo cho Khách Hàng, Ngân Hàng có thể kết hợp hoặc hợp nhất hoặc sáp nhập các số dư
trong tất cả và/hoặc bất kỳ Tài Khoản nào của Khách Hàng (thuộc bất kỳ loại Tài Khoản n o v đã đến hạn a
ưa v bất kể bất kỳ
đ ều ki n đặc bi t nào kèm theo Tài Khoản) v Cá
ĩa Vụ Của Khách Hàng và th c thi quyền cấn trừ. Vi c Khách Hàng chết hoặc
mất năn
c không làm ản ưởn đến các quyền của
ân H n t eo Đ ều 11 này.
11.4 Ngân Hàng có quyền từ chối vi c rút các khoản tiền hoặc tài sản của Khách Hàng nếu có bất kỳ
ĩa Vụ Của K á H n
ưa
th c hi n xong hoặ
ưa được thanh toán. Nế K á H n , k đươ ê ầu, không hoặc không thể hoàn trả
ĩa Vụ Của Khách
Hàng hoặ tron trường hợp phá sản hoặc mất khả năn
trả hoặc có thủ tục tố tụng hoặc khiếu nại của bên thứ ba, thì Ngân Hàng có
quyền, mà không cần thông báo cho Khách Hàng, thu giữ (dù đến hạn hoặ trướ k đến hạn) bất kỳ khoản tiền gửi có kỳ hạn hoặc
khoản tiền gửi tiền mặt, v bán đấu giá công khai hoặc bán riêng các chứng khoán, của cải và tài sản của K á H n dưới s nắm giữ
của
ân H n , để hoàn thành tất cả hoặc một phần Cá
ĩa Vụ Của Khách Hàng.
12. Chuyể N ượng
12.1 Ngân Hàng có quyền chuyển n ượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền của mìn t eo Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này với s
đồng ý của Khách Hàng.
12.2 Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này có hi u l c và bảo đảm quyền lợi của Ngân Hàng, Khách Hàng và các bên kế thừa và bên
nhận chuyển n ượng của Ngân Hàng, và sẽ tiếp tục có hi u l đối với Khách Hàng cho dù có:
12.2.1 bất kỳ t a đổi nào về tên hoặc vi c thành lập Ngân Hàng; hoặc
12.2.2 vi c sáp nhập hoặc hợp nhất Ngân Hàng vào hoặc cùng với bất kỳ p áp n ân n o k á . Tron trường hợp có s sáp nhập hoặc
hợp nhất, pháp nhân đó sẽ thay thế
ân H n ên q an đến Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này và tất cả Tài Khoản và/hoặc
Dịch Vụ do
ân H n d n
o K á H n , v Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này sẽ tiếp tụ ó đầ đủ hi u l c giữa Khách
H n v p áp n ân đó.
12.3 K á H n đồng ý rằng, tùy thuộc vào vi đáp ứng bất kỳ á q định pháp luật và các yêu cầu khác theo luật định cùng với s
đồng ý của Khách Hàng, Ngân Hàng có thể chuyển n ượng hoặc chuyển giao bất kỳ hoặc tất cả các quyền v n ĩa vụ của Ngân Hàng
theo các Ðiều Khoản và Ðiều Ki n Chung này và tất cả các Tài Khoản của Khách Hàng mà các Ðiều Khoản và Ðiều Ki n Chung này áp
dụng và bất kỳ các thỏa thuận nào khác trong từng thờ đ ểm được ký kết bởi Khách Hàng với, hoặc cho lợi ích của, các chi nhánh của
Ngân Hàng tại Vi t Nam (mỗi tài li u là một “T L
ân H n ”) o bất kỳ tổ chức tín dụn n o được cấp p ép để th c hi n các hoạt
động ngân hàng tại Vi t Nam, kể cả bất kỳ Công Ty Liên Kết nào của
ân H n (được gọ
“Bên
ận Chuyển
ượn ”), t eo đó
Bên Nhận Chuyển
ượng sẽ tiếp nhận tất cả các quyền v n ĩa vụ của
ân H n được chuyển n ượng hoặc chuyển giao cho bên
đó. K á H n xá n ận rằng, sau khi bất kỳ chuyển n ượng hoặc chuyển giao nào nêu trên có hi u l c, tất cả các quyền v n ĩa vụ
của Ngân Hàng và bất kỳ các tài khoản n o được chuyển n ượng hoặc chuyển ao n ư t ế sẽ đều trở thành các quyền hoặ n ĩa vụ
của Bên Nhận Chuyển
ượng, và rằng bất kỳ các quyền nào của
ân H n được chuyển n ượn n ư t ế đều có thể thi hành bởi
Bên Nhận Chuyển
ượn đối vớ K á H n n ư t ể Bên Nhận Chuyển
ượn đã một bên trong, hoặc bên thừa ưởng, bất kỳ
Tài Li
ân H n ó ên q an n o t a
o
ân H n . K á H n ũn đồng ý thêm rằng Khách Hàng sẽ ký kết và giao nhận tất

cả các giấy tờ tài li u bổ sung và hợp tác với Ngân Hàng và bất kỳ Bên Nhận Chuyển
ượng nào trong vi c tiến hành nộp hồ sơ oặc
đăn ký ần thiết nào hoặc bất kỳ các sửa đổi bổ s n n o đối với bất kỳ Tài Li u Ngân Hàng liên quan nào có quan h đến vi c chuyển
nhượng và chuyển giao nêu trên, hoặc những tài li u mà Ngân Hàng hoặc Bên Nhận Chuyển
ượng thông báo với Khách Hàng là cần
thiết hoặc thích hợp cho vi c chuyển n ượng và chuyển giao nêu trên, và kể từ thờ đ ểm vi c chuyển n ượng hoặc chuyển giao nêu
trên hoàn tất, K á H n đồng ý rằng Khách Hàng sẽ không có khiếu ki n n o k á đối với Ngân Hàng và các Công Ty Liên Kết của
Ngân Hàng về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ các Tài Li u Ngân Hàng, trừ trường hợp pháp luật ó q định khác.
12.4 Ngân Hàng bảo ư quyền tiết lộ, trên ơ sở bảo mật tuy t đối, cho nhữn ơ q an ữu trách khác về t ôn t n ên q an đến Tài
Khoản và Dịch Vụ cung ứng cho Khách Hàng khi cần thiết và thích hợp, cùng với thông tin về h thống chuyển tiền đ n tử.

13. Thông Báo
13.1 Tất cả thông báo cho Khách Hàng, bao gồm bản sao kê Tài Khoản, giấy báo hoặc yêu cầ , t ôn báo ên q an đến á t a đổ đối
vớ Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này, Biểu phí Dịch Vụ, á đ ều khoản v đ ều ki n Dịch Vụ khác, tùy thuộc quyết định của
Ngân Hàng, sẽ được giao tận tay, chuyển qua fax, gửi qua email hoặ q a đườn bư đ n đến á địa chỉ m K á H n đã n ấp
o
ân H n v
ân H n đồn ý.Tron trường hợp Tài Khoản chung, vi c thông báo cho bất kỳ một chủ Tài Khoản Chung nào sẽ
được xem là thông báo cho tất cả chủ Tài Khoản C n v đượ xem K á H n đã n ận được.
13.2 Tất cả thông báo gửi cho Ngân Hàng chỉ có hi u l
nhận thông báo.

k

t ôn báo đó t

c tế nhận được bởi nhận v ên được Ngân Hàng ủy quyền

14. Chỉ Thị/Ủy Quy n
14.1 Các chỉ thị ên q an đến Tài Khoản và Dịch Vụ sẽ do Khách Hàng lập t n văn bản và phù hợp với vi c ủy quyền đối với Tài
Khoản và/hoặc Dịch Vụ có liên quan, và Khách Hàng cam kết bồ t ườn
o
ân H n v t an toán o
ân H n k được yêu
cầ , đối với bất kỳ tổn thất hoặ n ĩa vụ tài chính nào mà Ngân Hàng gánh chịu từ vi c th c hi n chỉ thị của Khách Hàng d a trên các
ủy quyền nói trên. Ngân Hàng có quyền với bất kỳ lý do nào mà Ngân Hàng cho là phù hợp, từ chối th c hi n chỉ thị của Khách Hàng và
không chịu trách nhi m với Khách Hàng hoặc bất kỳ n ười nào khác về bất kỳ tổn thất hoặ n ĩa vụ tài chính nào phát sinh từ vi c bỏ
q a, k ôn
n động khi có bất kỳ s
o n
n o ên q an đến nội dung hay vi c xác lập (các) chỉ thị và/hoặc ủy quyền của Khách
Hàng.
14.2 Khách Hàng xác nhận rằng Ngân Hàng vào bất kỳ lúc nào và trong từng thờ đ ểm, có quyền th c hi n vi c bảo đảm và các thủ tục
và quy trình khác mà Ngân Hàng cho là phù hợp để tuân thủ các luật v q định (cho dù có hi u l c pháp luật hay không) do pháp luật
hoặ ơ q an ứ năn ữ q an q địn , đã được thi hành hoặc sẽ được thi hành. Các thủ tục và quy trình này có thể bao gồm
n ưn k ôn
ới hạn vi c xác minh danh tính của Khách Hàng và xác minh giao dịch do Khách Hàng ủy quyền. Không làm ản ưởng
đến các nộ d n trên đâ ,
ân H n ó q ền yêu cầu phải có s xác nhận đối với bất kỳ chỉ thị nào của K á H n dưới bất kỳ hình
thức hoặc cách thức nào mà Ngân Hàng cho là phù hợp.
14.3 Ngân Hàng có thể n động phù hợp với th c tiễn k n doan v á q trìn t ôn t ường và Ngân Hàng chỉ chấp nhận chỉ thị
nếu Ngân Hàng xem xét các chỉ thị đó ó tín ợp lý và có thế th c hi n được. Chẳng hạn n ư,
ân H n ó t ể từ chối th c hi n chỉ
thị có thể ên q an đến vi c vi phạm chính sách của Ngân Hàng, các quy trình về an ninh hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc các yêu cầu của
ơ q an ó t ẩm quyền (bao gồm bất kỳ l nh trừng phạt kinh tế v t ươn mạ áp đặt bởi các quố
a nơ
ân H n ó oạt động
hoặc bởi bất kỳ tổ chức siêu quốc gia, á ơ q an bao ồm, n ưn k ôn
ới hạn, Cục Ngân Khố Chính Phủ Anh, Liên Hợp Quốc,
Liên minh châu Âu hay bất kỳ quốc gia nào), dẫn đến vi c tài khoản bị thấu chi, hoặc chỉ thị mâu thuẫn với một chỉ thị khác của đồng chủ
tài khoản, hoặc nếu Ngân Hàng th c s t n tưởng hay nghi ngờ rằng các chỉ thị k ôn đượ đưa ra bở n ười có thẩm quyền. Ngân
Hàng sẽ không th c hi n chỉ thị của Khách Hàng, và sẽ không chịu trách nhi m cho bất kỳ tổn thất do không th c hi n chỉ thị, nếu vào
ngày th c hi n: chính sách, quy trình an ninh của Ngân Hàng hoặc theo yêu cầu của bất kỳ ơ q an (bao ồm bất kỳ l nh trừng phạt
kinh tế v t ươn mạ áp đặt bởi các quố
a nơ
ân H n ó oạt động hoặc bởi bất kỳ tổ chức siêu quố
a, á ơ q an bao ồm,
n ưn k ôn
ới hạn, Cục Ngân Khố Chính Phủ Anh, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu hay bất kỳ quốc gia nào) cấm Ngân Hàng
th c hi n chỉ thị của Khách Hàng;
14.4 Chỉ thị phải bằn văn bản. Tuy nhiên, Ngân Hàng có thể chấp nhận chỉ thị q a đ n thoại, hội thoại thấy hình (video call, video
conference), email, fax hoặc qua dịch vụ n ân n đ n tử nếu Khách Hàng có yêu cầ v đáp ứn được tất cả các yêu cầu liên quan
của Ngân Hàng và Ngân Hàng chấp nhận. K á H n đồng ý rằng Ngân Hàng sẽ ghi âm các chỉ thị q a đ n thoại, thu hình các cuộc
hội thoại thấy hình phù hợp vớ q định pháp luật nhằm đảm bảo giá trị chứng cứ của các chỉ thị này.

15. Các Tuyên Bố/B
15.1 K á

H n sa đâ t

m/Cam K t
ên bố, bảo đảm và cam kết rằng:

15.1.1 K á H n ó đầ đủ năn
c và thẩm quyền để chấp nhận v đồn ý Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n C n n , để mở, duy trì
và/hoặc tiếp tục duy trì Tài Khoản và sử dụng Dịch Vụ của Ngân Hàng, và cung cấp cho Ngân Hàng các chỉ thị tài li u cần thiết; và
15.1.2 K á H n đã n ận được tất cả s cho phép, s chấp thuận, giấy phép hoặc phê chuẩn (cho dù theo pháp luật hi n hành hay
đ ều gì khác) cần phả ó để chấp nhận v đồn ý Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n C n n , để mở, duy trì và/hoặc tiếp tục duy trì (các)
Tài Khoản và sử dụng (các) Dịch Vụ, và và cung cấp cho Ngân Hàng các chỉ thị tài li u cần thiết; và tất cả s cho phép, s chấp thuận,
giấy phép và phê chuẩn nói trên sẽ đượ d trì đầ đủ hi u l c.
15.1.3 Trong phạm vi luật áp dụn , K á H n t eo đâ
o p ép
ân H n oặc Thành Viên Ngân Hàng (bao gồm cả chi nhánh)
được chia sẽ thông tin của Khách Hàng vớ ơ q an ó t ẩm quyền hoặ ơ q an t ế nước sở tạ a nước ngoài khi cần thiết để th c
hi n n ĩa vụ thuế của Khách Hàng tại những quố
a đó.
15.1.4 Khách Hàng cam kết sẽ thông báo cho Ngân Hàng trong vòng 30 ngày nếu có bất kỳ t a đổ n o đối với thông tin mà Khách
H n đã n ấp cho Ngân Hàng.

15.1.5 K được yêu cầu bởi luật p áp a ơ q an t ế nước sở tạ a nướ n o , K á H n đồn ý v
o p ép
tr c tiếp khấu trừ từ Tài Khoản của K á H n t eo đún p áp ật hi n hành của các quố
a ó ên q an đó.
15.1.6 Tron trường hợp pháp luật nước sở tạ k ôn
Hàng có quyền:
(a) đón t

o p ép

ân H n được

ân H n được tr c tiếp khấu trừ từ Tài Khoản của Khách Hàng, Ngân

khoản của Khách Hàng; hoặc

(b) tạm khoá hoặc phong toả Tài Khoản của Khách Hàng; hoặc
(c) chuyển tiền của Khách Hàng khỏi Tài Khoản.
15.1.7K á H n đảm bảo rằng Dịch Vụ ũn n ư T ẻ ATM/Ghi Nợ k ôn đượ dùn để phục vụ hoặc thanh toán cho bất kỳ vi c
đán bạc, giao dịch nhằm mụ đí rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các giao dị n o k á được xem là bất hợp pháp
theo bất kỳ luật áp dụng hi n hành nào.
15.2 Các tuyên bố, bảo đảm và cam kết tron Đoạn 15.1 trên đâ đượ xem được tái tục hi u lục bất kỳ khi nào có một chỉ thị được
đưa ra o
ân H n , một Tài Khoản của K á H n được thiết lập hoặc mở và một khoản tiền mặt, tài sản hoặc công cụ tài chính
n o được nộp cho hoặc nhận bở
ân H n đối với Khách Hàng hoặc một Dịch Vụ nào do Ngân H n d n
o K á H n được sử
dụng.
16. rường hợp bất kh kháng và việc không sẵn sàng các kho n ti n/kho n thanh toán tại Việt Nam
16.1 Vi c Ngân Hàng th c hi n á n ĩa vụ của mìn t eo Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này phụ thuộc vào pháp luật của Vi t
Nam trong từng thờ đ ểm và Ngân Hàng không chịu trách nhi m đối với các khoản tiền ở bên có của Tài Khoản nếu các khoản tiền này
không có sẵn để sử dụng do các hạn chế về khả năn
ển đổi hoặc khả năn
ển giao, l n trưn dụng, chế tài, l nh hoặc chỉ thị
từ bất kỳ ơ q an tư p áp, ín p ủ, luật định hoặ ơ q an ban n q định, vi c chuyển giao không t nguy n, l nh hoãn trả nợ,
vi c sung công, vi c tịch biên mang bất kỳ tính chất n o, n động chiến tranh hoặc tranh chấp dân s hoặc n
ên n ân tươn t
nằm ngoài khả năn k ểm soát của Ngân Hàng, cho dù trong hi n tại hoặc sắp xảy ra và cho dù phát sinh tại Vi t Nam hoặc tại một nơ
nào khác, và bất kể là vi c hạn chế, l n trưn dụng, chế tài, l nh, chỉ thị, vi c chuyển giao, l nh hoãn trả nợ, vi c sung công, tịch biên
hoặ n
ên n ân tươn t nói trên là hợp pháp hoặc bất hợp pháp hoặ đượ ban n vượt thẩm quyền hay hình thức nào khác.
16.2 Nếu quốc gia xuất xứ của loại tiền t có liên quan hạn chế hoặc sắp có các hạn chế về khả năn ó sẵn tiền, tín dụng hoặc vi c
chuyển tiền, t ì
ân H n k ôn ó n ĩa vụ phải thanh toán cho Khách Hàng các khoản tiền có trong Tài Khoản, dù bằng loại tiền t
gốc hay gì khác, và nếu Ngân Hàng thanh toán, thì Ngân Hàng có quyền m n ư t ế bằng loại tiền và với số tiền ên q an được chuyển
đổi theo (các) tỷ giá mà Ngân Hàng cho là phù hợp.
16.3 Ngân Hàng có quyền phong tỏa hoặ đìn
ỉ các hoạt động của bất kỳ hoặc tất cả Tài Khoản và/hoặc Dịch Vụ nế do trường hợp
bất khả kháng, thiên tai, tai họa hoặc tình huốn đấu tranh công nghi p, chiến tranh, khủng bố, đấu tranh nội bộ, s nổi loạn hoặc tình
trạng biến động chính trị hoặc kinh tế bất kỳ quốc gia nào, s tê li t h thống máy tính hoặc phá hoại hoặc bất kỳ lý do nào mà hồ sơ sổ
sách của Ngân Hàng, Tài Khoản và Dịch Vụ không sử dụn được hoặc vi c tiếp cận hồ sơ sổ sách, Tài Khoản và Dịch Vụ bị cản trở
hoặ n ăn ấm.
16.4 Tất cả các khoản tiền ký gửi sẽ chỉ được trả tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vi t Nam). Trong bất kỳ trường hợp
nào (bao gồm không giới hạn á trường hợp đề cập tron Đoạn 16.1 trên đâ ), trụ sở chính,các chi nhánh khác, các công ty liên quan,
công ty chi nhánh hoặc công ty liên kết của Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhi m đối với vi c hoàn trả các khoản tiền đó.

17. Tìm nguồn cung cấp dịch vụ bên ngoài
Ngân Hàng có quyền (n ưn k ôn p ả n ĩa vụ) tìm nguồn cung cấp dịch vụ bên ngoài hoặc ký hợp đồng phụ đối với bất kỳ phần nào
của hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm các hoạt động ngân hàng và thẻ tín dụng, mạng, các h thống/ứng dụng máy tính và dữ
li u máy tính cung cấp cho bên thứ ba (bao gồm không giới hạn bất kỳ đối tác nào bên ngoài Vi t am) v t eo á đ ều ki n mà Ngân
Hàng thấy phù hợp theo toàn quyền quyết định của mìn .
ân H n k ôn ó n ĩa vụ tiết lộ các hoạt động về nguồn cung cấp dịch vụ
bên ngoài cho Khách Hàng viết.

18.

ố tượng mà Ngân Hàng có thể ti t lộ thông tin

K á
á

H n đồng ý cho Ngân Hàng và các Thành Viên Ngân Hàng của Tập đo n Standard C artered, kể cả cán bộ, n ân v ên, đại lý và
ên a tư vấn tiết lộ thông tin của Khách Hàng với bất kỳ mụ đí n o o á bên sa đâ :

•

Bất kỳ thành viên của Tập đo n Standard C artered bất cứ nơ n o trên t ế giới, bao gồm bất kỳ viên chứ , n ân v ên, đại lý
hoặ
ám đốc;

•

Tư vấn chuyên nghi p (bao gồm cả kiểm toán viên), các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, đại lý hay nhà thầ độc lập cung cấp các
dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của Tập đo n Standard C artered;

•

Đối tác liên kết kinh doanh của Ngân Hàng, nhữn n ười có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Khách Hàng;

•

Bất cứ n ườ n o m
ân H n được phép tiết lộ t ôn t n được hoặc theo yêu cầu của luật p áp tron nước hoặ nước
n o , q địn a á văn k n được áp dụng;

•

Bất kỳ tòa án, tron t , ơ q an ó t ẩm quyền, ơ q an t
n án, ban chứn k oán, ơ q an t
thẩm quyền nào khác (bao gồm cả á ơ q an đ ều tra một tội phạm) hoặ n ườ đại di n của họ;

•

Bất kỳ công ty thu nợ, phòng tín dụng hoặc bộ phận thẩm tra tín dụn , đại di n ơ q an định mức tín nhi m, công ty bảo hiểm
hoặc môi giới bảo hiểm, nhà cung cấp tr c tiếp hoặc gián tiếp dịch vụ bảo hiểm thanh toan tín dụn v á ơ q an p òn
ống
gian lận;

ế, hoặc bất kỳ ơ q an ó

•

Bất kỳ tổ chứ t
ín m K á H n đan oặc có thể có các giao dị để tiến hành kiểm tra tín dụng, kiểm tra ên q an đến
phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận và phát hi n các mụ đí tội phạm;

•

Đại lý hoặc thành viên của tổ chức thẻ khi vi c tiết lộ t ôn t n ó ên q an đến vi c sử dụng thẻ;

•

Bất kỳ n ười tham gia th c tế hoặc tiềm năn oặc người tham gia thứ cấp ó ên q an đến n ĩa vụ với Ngân Hàng theo thỏa
thuận giữa ngân hàng Ngân Hàng hoặc bên nhận chuyển n ượng, hoặc bên thay thế, bên nhận chuyển giao (hoặc bất kỳ viên
chứ , n ân v ên, đại lý hoặc cố vấn của á ơ q an trên);

•

Khi Khách Hàng chết hoặc mất trí, đại di n pháp lý và cố vấn pháp lý của Khách Hàng, một thành viên tr c h tron
Khách Hàng nhằm mụ đí t c hi n thanh toán trên tài khoản của Khách Hàng;

•

C o n ười có thẩm quyền hoặc nhà cung cấp dịch vụ an ninh;

•

Bất kỳ ai mà Ngân Hàng xem xét là cần thiết nhằm tạo đ ều ki n th c hi n yêu cầu về dịch vụ hay ứng dụng cho các sản phẩm
với bất kỳ Thành Viên Ngân Hàng của Tập đo n Standard C artered;

•

Bất cứ ai mà Ngân Hàng xem xét là cần thiết để cung cấp các dịch vụ có ên q an đến sản phẩm cho Khách Hàng;

•

Cá

a đìn

ủa

ơ q an ó t ẩm quyền xét xử ở bất kỳ quốc gia nào.

19. Tính riêng biệt
Nếu một hoặc nhiề q định trong bản Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này hoặc một phần nào của bản Cá Đ ều Khoản v Đ ều
Ki n này bị cho là vô hi u l c, bất hợp pháp hoặc không thể th c thi về bất kỳ khía cạnh nào theo pháp luật hi n hành tại một thẩm
quyền tài phán nào, thì tính hi u l c, tính hợp pháp và tính th c thi của á q định còn lại hoặc phần còn lại không bị ản ưởng hoặc
giảm hi u l dưới bất kỳ hình thứ n o v Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n C n n đượ xem n ư t ể ( á ) q định hoặc phần vô
hi u l c, bất hợp pháp hoặc không thể t
n nó trên k ôn đượ q địn tron Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này.
20. Tính bất hợp pháp
Bất kể bất kỳ q địn n o tron Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n C n n , tron trường hợp Ngân Hàng thấy rằng vi c Ngân Hàng duy
trì hoặc th c hi n á n ĩa vụ của mình trong bản Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n này tại bất kỳ thẩm quyền tài p án n o đã
oặc trở
thành bất hợp pháp hoặc bị n ăn ấm bởi bất kỳ luật a q định hi n hành nào (dù có hi u l c pháp luật hay không) hoặc bất kỳ thay
đổi nào trong luật a q địn đó oặc quyết địn tư p áp oặc vi c diễn giải hoặc th c hi n hoặc áp dụng luật a q địn đó, t ì
Ngân Hàng sẽ thông báo cho Khách Hàng về s vi đó. Tron trường hợp Ngân Hàng quyết định chấm dứt cung cấp Dịch Vụ cho
Khách Hàng do các s vi c nêu trên, Khách Hàng sẽ hoàn trả toàn bộ các khoản tiền Khách Hàng còn nợ Ngân Hàng khi nhận được
thông báo của Ngân Hàng.
21. Luật đ u chỉnh và thẩm quy n tài phán
21.1 Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này, Tài Khoản, Dịch Vụ được cung cấp cho Khách Hàng và tất cả giao dịch th c hi n liên
q an đến Tài Khoản và/hoặc Dịch Vụ đó được diễn giả v đ ều chỉnh bởi pháp luật Vi t Nam.
21.2 Khách Hàng không hủ n an đồng ý rằn tron trường hợp có tranh chấp p át s n ên q an đến các Tài Khoản hoặc Dịch Vụ
cung cấp cho Khách Hàng thì tranh chấp đó, sẽ được giải quyết bời Tòa án có thẩm quyền tại Vi t Nam, trừ khi có một thỏa thuận riêng
bi t khác giữa Khách Hàng và Ngân Hàng.
22. Cam k t

q

đ n Lệnh Trừng Phạt

Ngân Hàng cam kết tuân thủ á q định về l nh trừng phạt đượ áp đặt bở ơ q an ó t ẩm quyền. T eo đó,
ân Hàng không cho
phép bất kỳ giao dịch, sản phẩm và dịch vụ của K á H n ên q an đến hoặ được sử dụng tr c tiếp hoặc gián tiếp ở á nướ
đối
tượng của l nh trừng phạt. X n ư ý rằn K á H n k ôn được liên h vớ
ân H n q a n ân n đ n thoại, fax, hoặc email,
hoặc truy cập trang web của Ngân hàng, và Ngân Hàng sẽ không thể cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ tài chính nếu Khách Hàng
đan ở á nướ
đố tượng của l nh trừng phạt kinh tế.
23.

u kiệ trước khi sử dụng dịch vụ

Ngân Hàng không cung cấp bất kỳ khoản tiền hoặc cho phép Khách Hàng truy cập hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ n ân
tử nế K á H n b ôn bán k m ươn t ô.
24. Q y định v việc cung cấp thông tin liên lạc và yêu cầ t ô

b

N â H

trường hợp th y đổ

ơ

n đ n

ư trú

Thông tin liên lạc Khách Hàng cung cấp cho Ngân Hàng phải bằn văn bản hoặc bằn p ươn t ứ k á (đ n thoại, email, tin nhắn,
fax…) đã t ỏa thuận với Ngân Hàng và ít nhất phải bao gồm các thông tin về địa chỉ, đ n thoại, số fax, địa chỉ email và số đ n thoại di
độn để nhận các thông báo và các thông tin liên lạ k á ên q an đến các sản phẩm Ngân Hàng. Nếu Khách Hành có s t a đổi
thông tin, Khách Hàng phải thông báo Ngân Hàng ngay cho Ngân Hàng. Nếu Khách Hàng có kế hoạ địn ư hoặ san nước ngoài,
Khách Hàng phải thông báo ngay lập tức cho Ngân hàng.
25. Giới hạn v dịch vụ chuyển ti

â

đ ện tử hoặ

p ươ

t ện khác

Ngân Hàng không th c hi n chỉ thi chuyển tiền nếu vào ngày hi u l c của chỉ thị chuyển tiền:
•

Có l nh của toà án hoặc l nh cấm Ngân Hàng th c hi n chỉ thị chuyển tiền từ á
hi n hành;

ơ q an

ứ năn v / oặc theo pháp luật

•

Chính sách, quy trình an ninh của Ngân Hàng hoặc theo yêu cầu của bất kỳ ơ q an ó t ẩm quyền nào (bao gồm bất kỳ l nh
trừng phạt kinh tế v t ươn mạ áp đặt bởi các quố
a nơ
ân H n ó oạt động hoặc bởi bất kỳ tổ chức siêu quốc gia, các
ơ q an bao ồm, n ưn k ôn
ới hạn, Cục Ngân Khố Chính Phủ Anh, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu hay bất kỳ quốc gia
nào) cấm Ngân Hàng th c hi n chỉ thị chuyển tiền.

26. Chấm dứt bởi Ngân Hàng
Trong phạm vi pháp luật áp dụng, Ngân Hàng có thể chấm dứt bất kỳ (hoặc tất cả) các thỏa thuận n ân
hàng, thông báo hoặc không cho Khách Hàng, nếu:

n đối với các sản phẩm ngân

•

vi c th c hi n n ĩa vụ của Quý Khách hoặc Ngân Hàng theo hợp đồng với ngân hàng hoặc một nhà cung cấp an ninh vi phạm
q định về an toàn, hoặc có thể vi phạm luật hoặc yêu cầu của ơ q an ó t ẩm quyền bao gồm bất kỳ l nh trừng phạt kinh tế
v t ươn mạ áp đặt bởi các quố
a nơ
ân H n ó oạt động hoặc bởi bất kỳ tổ chức siêu quố
a, á ơ q an bao
gồm, n ưn k ôn
ới hạn, Kho Bạc Chính Phủ Anh, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu hay bất kỳ quốc gia nào hoặ trường
hợp trái vớ
ín sá
ân H n đan áp dụng là kết quả của l nh hoặc cấm vận bở ơ q an ó t ẩm quyền;

•

bất cứ k n o, do nơ ư trú, q ốc tịch, tình trạn ư trú, tìn trạng thuế, hay bất cứ tình trạng nào khác mà vi c cung cấp hoặc
tiếp tục cung cấp sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm, sẽ hoặc có thể, theo ý kiến hợp lý của Ngân Hàng, cấu thành vi phạm
chính sách của Ngân Hàng hoặc pháp luật áp dụng hoặc theo yêu cầu của ơ q an n o, oặc là không phù hợp với Ngân Hàng
th c tiễn kinh doanh và thủ tụ t ôn t ường;

27. Q y định chung v phòng chống rửa ti n, tài trợ chống khủng bố, cấm vận:
Nhằm tuân thủ bất kỳ luật tron nước hoặ nướ n o , q địn , q định Ngân Hàng t nguy n tham gia, chỉ thị, bản án hoặc l nh của
tòa án, thỏa thuận giữa các Thành Viên Ngân Hàng của Tập đo n Standard C artered và bất kỳ ơ q an ó t ẩm quyền, hoặ ơ q an
th c thi pháp luật, chính sách (bao gồm cả chính sách của Tập đo n Standard C artered), á t ôn
, hình thức xử phạt chính hoặc
cấm vận, các yêu cầu về báo cáo theo pháp luật các giao dịch tài chính, và các yêu cầu hoặc theo yêu cầu của ơ q an n o, ín
quyền, tòa án, ơ q an t
n , v ban ứng khoán, Ngân Hàng có thể:
•

cấm th c hi n hoặc ký kết giao dị
ên q an đến n ười hay pháp nhân (chẳng hạn: n ười hoặ p áp n ân được bị cấm vận
hoặc có liên quan hoạc giao dịch (tr c tiếp hoặc gián tiếp) vớ n ười nào hoặc tổ chức bị cấm vận theo l nh cấm vận kinh tế và
t ươn mạ áp đặt bởi bất kỳ ơ q an ó t ẩm quyền nơ
ân H n oạt động hoặc bởi bất kỳ tổ chức siêu quố
a, ơ q an
bao gồm, n ưn k ông giới hạn, Cục Ngân Khố Chính Phủ Anh, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu hay bất kỳ nước nào); hoặc

•

báo cáo giao dị đán n ờ hoặc vi phạm có thể xảy ra về vi c cấm vận của ơ q an ó t ẩm quyền tại một nước mà Tập đo n
Standard Chartered phải hoặc quyết định tiết lộ giao dịch. Các giao dịch bị ản ưởng có thể là:

•

l ên q an đến vi c cung cấp tài chính cho cá nhân tham gia hoặc bị nghi ngờ tham gia vào khủng bố hoặ

•

có ên q an để đ ều tra về hành vi trốn thuế trên th c tế hoặ đan cố th c hi n hành vi trốn thuế, đ ều tra hoặc truy tố cá nhân
đối với hành vi phạm tội vi phạm luật áp dụng; hoặc

•

l ên q an đến cá nhân hoặc tổ chức mà có thể

n động khủng bố;

đố tượng của bi n pháp trừng phạt và cấm vận.

Ngân Hàng, Thành Viên Ngân Hàng và của Tập đo n Standard Chartered có thể chặn v đ ều tra bất kỳ thông báo thanh toán và các
thông tin khác hoặc liên lạc gử đến Khách Hàng hoặc do Khách Hàng hoặc thay mặt Khách Hàng nhằm cho mụ đí
ống rửa tiền,
chống tài trợ khủng bố, cấm vận và vi c này có thể làm chậm, n ăn ặn hoặc từ chối thanh toán và vi c sàng lọc giao dịch thanh toán
có thể chậm trễ trong vi c xử lý thông tin.
Ngân Hàng, Thành Viên Ngân Hàng và của Tập đo n Standard C artered ó t ể th c hi n bất kỳ n động nào mà Ngân Hàng tin là
cần thiết nhằm tuân thủ, liên kết với các vấn đề q định tại khoản n . Đ ều này bao gồm vi c phong tỏa, n ăn ặn hoạt động của tài
khoản, không cho phép Khách Hàng sử dụng sản phẩm, hoặc trì hoãn hoặc hủy bỏ giao dịch. Ngân Hàng không cần thông báo cho
Khách H n
o đến một thời gian hợp ý k
ân H n được phép thông báo theo luật và chính sách của Ngân Hàng. Không thành
viên nào của Tập đo n Standard C artered ịu trách nhi m cho bất kỳ thi t hại nào phát sinh từ n động hay vi c Ngân Hàng trì
hoãn, không th c hi n, hoặc một Thành Viên Ngân Hàng của Tập đo n Standard C artered, t c hi n bất kỳ quyền hoặc th c hi n
n ĩa vụ của mình, gây ra toàn bộ hoặc một phần bởi bất kỳ á bước th c hi n n ư q định ở trên.
28. Chi ti t v phạm vi thông tin
Thông t n á n ân t ôn t n đượ xá định một cá nhân cụ thể và bao gồm thông tin chi tiết của á n ân đó (tên,
và ngày sinh), thông tin liên lạ (đ n thoạ , đ n thoạ d độn , địa chỉ email) và các chi tiết về vi c làm.

t ết về nhân thân,

Thông tin của Khách Hàng bao gồm tất cả các thông tin mà Ngân Hàng giữ hoặc thu thập được, các giao dịch của Khách Hàng, thông tin
tài chính, thông tin cá nhân, và thông tin Ngân Hàng nhận được từ Khách Hàng, hoặ t ôn q a q á trìn tươn tá v
ao dịch với
Ngân Hàng và bất kỳ bên thứ ba, bao gồm cả thông tin nhận được từ bên thứ ba v á t ôn t n được thu thập thông qua vi c sử dụng
dịch vụ n ân n đ n tử.
29. Mụ đí

sử dụng thông tin của Khách Hàng

Ngân Hàng hoặc bất kỳ Thành Viên Ngân Hàng của Tập đo n Standard Chartered có thể sử dụng thông tin của K á H n để (a) cung
cấp cho Khách Hàng sản phẩm hoặc dịch vụ, (b) tuân thủ á n ĩa vụ và yêu cầu theo pháp luật hoặ á q địn tron nước hoặc
nướ n o được áp dụng cho bất kỳ Thành Viên Ngân Hàng của Tập đo n Standard C artered, t ân t ủ chính sách và quy trình nội bộ
của bất kỳ Thành Viên Ngân Hàng của Tập đo n Standard C artered v ( ) n ằm đáp ứng các mụ đí về n
ín , t ươn mại,
pháp lý hoặ á q định pháp luật; bao gồm:
•

Xử ý đơn đăn ký sản phẩm và dịch vụ, thanh toán, giao dịch và chỉ thị hoặc yêu cầu của Quý Khách;

•

Cung cấp cho Khách Hàng các sản phẩm và dịch vụ (bao gồm dịch vụ n ân

n đ n tử);

•

Duy trì quan h giữa Ngân Hàng và Khách Hàng

•

Liên lạc với Khách Hàng về tài khoản của Khách Hàng và sản phẩm ngân hàng Khách Hàng sử dụng, cung cấp sao kê cho
K á H n v á t ôn báo n ư á t a đổi quan trọn đến đặ tín , á đ ều khoản v đ ều ki n về các sản phẩm và tài
khoản;

•

Đánh giá khả năn t í

•

Cho quá trình thao tác;

•

Để phân tích thống kê (bao gồm thống kê về hành vi và thông tin cá nhân);

•

Nhằm thiết lập, duy trì và quản lý quan h của Khách Hàng với Ngân Hàng và tài khoản của Khách Hàng tại Ngân Hàng hoặc với
Thành Viên Ngân Hàng của Tập đo n Standard Charted nế được áp dụng.

•

Nhằm xác minh nhận di n, kiểm tra cấm vận và kiểm tra chi tiết;

•

Đánh giá tín dụng, bao gồm vi c th c hi n đán

•

Nhằm yêu cầu Khách Hàng th c hi n n ĩa vụ (bao gồm vi c thu hồi các khoản tiền Khách Hàng và hoặc nhà cung cấp dịch vụ
an toàn nợ Ngân hàng, thu hồi nợ, đ ều chỉnh hạn mức tín dụng của các tài khoản, và thiết lập hoặc th c hi n p ươn án sắp
xếp tài chính với bạn.

•

Th c hi n đ ều tra nghiên cứu thị t ường với mụ đí

•

Nhằm mụ đí

•

Tuân thủ bất kỳ luật tron nước hoặ nướ n o , q địn , q định Ngân Hàng t nguy n tham gia, chỉ thị, bản án hoặc l nh
của tòa án, thỏa thuận giữa các thành viên của Tập đo n Standard C artered v bất kỳ ơ q an ó t ẩm quyền, hoặ ơ q an
th c thi pháp luật, chính sách (bao gồm cả chính sách của Tập đo n Standard C artered), á t ôn
tốt, hình thức xử phạt
chính hoặc cấm vận, các yêu cầu về báo cáo theo pháp luật các giao dịch tài chính, và các yêu cầu hoặc theo yêu cầu của ơ
quan nào, chính quyền, tòa án, ơ q an t
n , v ban ứng khoán;

•

Nhằm phòng ngừa, phát hi n, đ ều tra và truy tố các tội phạm trong phạm vi quyền tài phán (bao gồm, n ưn k ôn
tiền, khủng bố, gian lận, các l nh trừng phạt của chính phủ hoặc cấm vận, và tội phạm tài chính khác);

•

Nhằm tìm kiếm dịch vụ tư vấn chuyên nghi p, bao gồm, vi
ên q an đến tư vấn thủ tục pháp lý (bao gồm bất kỳ thủ tục pháp lý
có thế xả ra tron tươn a ), để đượ tư vấn pháp lý hoặ để xác lập, th c hi n hoặc bảo v quyền lợi hợp pháp;

•

Nhằm

•

Nhằm tuân thủ chính sách và quy trình của Tập đo n Standard C artered, á mụ đí
hoặ á q định pháp luật hi n hành.

ợp cho sản phẩm và dịch vụ

á tín dụng và phê duy t hạn mức tín dụng;

nân

ao chất ượng sản phẩm và dịch vụ;

q ảng cáo; các s ki n khuyến mãi, các cuộ t

v rút t ăm trún t ưởng;

ới hạn, rửa

ám sát á địa đ ểm và máy ATM; và
về

n

ín , t ươn mại, pháp lý

30. Tổng quát
o Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này, Khách Hàng còn phải tuân thủ tất cả đ ều khoản v đ ều ki n đ ều chỉnh các Tài Khoản
(bao gồm không giới hạn, các loại Tài Khoản q địn tron Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n C n n ), á p ươn t n hoặc Dịch Vụ
được mở ra hoặc cung cấp hoặc dành cho Khách Hàng sử dụng trong từng thờ đ ểm. Tron trường hợp có bất kỳ s mâu thuẫn nào,
á đ ều khoản v đ ều ki n cụ thể đ ều chỉnh các Tài Khoản, p ươn t n hoặc Dịch Vụ sẽ đượ ư t ên áp dụn . Cá Đ ều Khoản và
Đ ều Ki n này có thể áp dụng cho tất cả Tài Khoản (đượ địn n ĩa trên đâ ) được mở và duy trì, và tất cả hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào
được Khách Hàng sử dụng trong từng thờ đ ểm, o dù trước, vào lúc hoặ sa k Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n C n n đã được
dành cho Khách Hàng. Mỗ q địn tron Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n n được hiểu một á độc lập v k ôn được xem là làm hạn
chế hoặc giới hạn hi u l c của q định khác của Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này. Những từ chỉ số ít bao gồm cả số nhiều và
n ược lại.Những từ chỉ một giống nào bao gồm tất cả các giốn k á , tù trường hợp.
Nhữn t ê đề tron Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này chỉ nhằm cho ti n vi c tham chiế v k ôn được xem là làm hạn chế
hoặc giới hạn hi u l c của q định khác của Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n này hoặc ản ưởn đến vi c diễn giải hoặc giải thích bất kỳ
q địn n o tron Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này.Tham chiế đến một luật hoặc quy tắc hoặ q định pháp luật bao gồm
tham chiế đến vi c sửa đổi, hợp nhất hoặctái ban hành luật hoặc quy tắc hoặ q định pháp luật đó v o t ờ đ ểm có hi u l k đó,
và tất cả á văn k n p áp q k á được lập theo luật, quy tắc hoặ q định pháp luật đó.
31.

ị

Nhằm mụ đí

ĩ
ủa Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n Chung này, những từ và thuật ngữ sa đâ

ón

ĩa n ư sa :

“T K oản” mỗi và tất cả tài khoản (bao gồm không giới hạn các tài khoản phụ hoặc bất kỳ tài khoản nào do Khách Hàng mở và duy
trì nhằm mụ đí sử dụng Dịch Vụ trong hi n tại và/hoặ tươn a ) t ộc bất kỳ loạ n o, được hoặc có thể được Khách Hàng mở (do
Khách Hàng mở riêng từn n ười hoặc nhiề n ười cùng làm chủ Tài Khoản chung bao gồm Khách Hàng, hoặc cùng làm chủ bởi một
hay nhiề n ười với bất kỳ n ười nào khác) tại Ngân Hàng.
“ T ” bất kỳ và tất cả các máy hoặc trạm thanh toán t độn , được gọi bằng bất kỳ tên nào, cung cấp một hoặc nhiều chứ năn v
dịch vụ ngân hàng t động dành cho Khách Hàng thông qua vi c sử dụng thẻ ATM/Ghi Nợ do Ngân Hàng phát hành, và bao gồm (không
giới hạn) máy ký gửi tiền mặt, ki-ốt thanh toán và trạm dịch vụ ngân hàng internet.
“T ẻ ATM/Ghi Nợ”
Hàng nhằm mụ đí

t ẻ không thể chuyển n ượn đượ do
ân H n p át
sử dụng dịch vụ cung cấp qua máy ATM

n

oK á

H n

ên q an đến Tài Khoản của Khách

“ ân H n ” Standard C artered PLC, một công ty trách nhi m hữu hạn được thành lập tạ n t eo Đ ều L Hoàng Gia 1853, hoạt
động tại Vi t Nam thông qua Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Vi t Nam), bao gồm cả những bên kế thừa và bên
được chuyển n ượng của Ngân Hàng bao gồm cả Thành Viên Ngân Hàng.

“T n V ên
nhánh).
“Côn t

ân H n ”

Standard C artered PLC a bất kỳ Công Ty Liên Kết nào của Standard Chartered PLC (bao gồm cả các chi

ẹ” đối với một ôn t , n

“Côn T L ên Kết” n

ĩa

ĩa

một công ty mà côn t đượ đề cập là một Công Ty Con của ôn t đó.

:

(a) Công ty con của ôn t đó;
(b) Công ty Mẹ của ôn t đó; oặc
(c) bất kỳ Công ty con nào khác của Công Ty Mẹ đó
(d) bao gồm các trụ sở chính và các chi nhanh của các công ty nêu trên.
“
L mV ” n
( á ) tr n tâm k n doan
“Sé ”

ân H n mở cửa hoạt động kinh doanh tại Vi t am, v đối với tiền gửi ngoại t , là ngày mà Ngân Hàng và
ó ên q an do
ân H n xá địn đối với giao dịch ngoại t có liên quan mở cửa hoạt động kinh doanh.

sé đượ ký p át đối với Tài Khoản hoặc cho một ngân hàng khác, khi ngữ cảnh yêu cầu.

“Sổ Sé ”

sổ gồm có các tờ Sé do

ân H n p át

n đượ ký p át đối với Tài Khoản.

“K á H n ” bất kỳ n ười nào tham gia vào mối quan h hợp đồng vớ
ân H n ên q an đến Tài Khoản của Ngân Hàng, bao
gồm chủ Tài Khoản của một Tài Khoản mở tạ
ân H n v á đại di n cá nhân và nhữn n ười kế thừa của n ười chủ tài khoản đó.
Tron trường hợp Tài Khoản
n , “K á H n ” bất kỳ và/hoặc tất cả những chủ Tài Khoản chung, và các trách nhi m và cam kết
của họ t eo Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n v đối với Tài Khoản là chung với nhau và riêng rẽ (bất kể vi c chỉ định một chủ Tài Khoản
chung cụ thể m “C ủ Tài Khoản C ín ”). Tron trường hợp Tài Khoản là của công ty/câu lạc bộ/ ơ sở/doanh nghi p, t ì “K á H n ’
là pháp nhân mà Tài Khoản được mở và duy trì theo tên của p áp n ân đó.
“EFTPOS”

dịch vụ Chuyển Tiền Đ n Tử tạ Đ ểm Giao Dịch do H Thống cung cấp đối với thẻ Mastercard và Visa International.

“Dịch Vụ” tất cả hoặc bất kỳ dịch vụ nào do Ngân Hàng cung cấp bao gồm vi c cung cấp tất cả p ươn t n dịch vụ ngân hàng (bao
gồm không giới hạn Tài Khoản, Séc, và tiền gửi bằng tiền mặt), các chứ năn v sản phẩm và dịch vụ tài chính, tại bất kỳ chi nhánh nào
của
ân H n , q a đ n thoại, máy ATM, dịch vụ ngân hàng internet, các trạm, thiết bị hoặc h thốn đ n tử hoặc hình thức khác và
“Cá Dịch Vụ” bất kỳ, tất cả hoặc vi c kết hợp các dịch vụ do Ngân Hàng cung cấp.
“Cá Đ ều Khoản v Đ ều Ki n C
thay thế trong từng thờ đ ểm.

n ”

á đ ều khoản v đ ều ki n tiêu chuẩn tron đâ n ư được sửa đổ , t a đổi, bổ sung hoặc

