GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN
Application for opening individual account and using services

and using services

Với mọi trách nhiệm thuộc về mình, tôi/chúng tôi đề nghị Ngân hàng mở tài khoản cho tôi/chúng tôi với các thông tin sau:
I, taking full legal responsibility to myself, would like the bank to open the account for me under the following information

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG (Customer’s Information)
Họ và tên:
Full name

Giới tính:
Gender

Nữ
Female

Nam
Male

Tên viết tắt:
Short name
Nơi sinh:
Place of birth

Ngày sinh
Date of birth

Thẻ căn cước công dân
Citizen ID

CMND
ID

Hộ chiếu
Passport

Địa chỉ liên hệ:
Current Address
Địa chỉ thường trú:
Permanent Address
Địa chỉ nước ngoài:
Overseas Address
Thị thực nhập cảnh:
Visa

Không
No

Nơi cấp
Issue Place
Điện thoại nhà riêng:
Home Phone
Điện thoại di động:
Mobile Phone
Địa chỉ e-mail:
E-mail Address

Ngày cấp
Issue Date

Đang đi học
Student

Ngày hết hạn:
Exp. Date
Tự kinh doanh
Self-employed

Đang đi làm
Employed

Không đi làm
Unemployed

Nghỉ hưu
Retired

Chức vụ:
Position

Nghề nghiệp:
Occupation
Thu nhập hàng năm (VND):
Annual personal income

Dưới 12 triệu
Below 12 mil

Tên cơ quan:
Name of company
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*)
Certificate of business registration
Số:
No.

Có
Yes
Khác
Other

Ngày hết hạn
Exp. Date

Ngày cấp
Issue Date

Số:
No.

Cư trú:
Resident

Quốc tịch:
Nationality

Ngày cấp
Issue Date

Tình trạng hôn nhân:
Marital Status
Trình độ học vấn
Education Level

Từ 36 triệu - 60 triệu
36 mil – 60 mil

Từ 12 triệu - 36 triệu
12 mil – 36 mil

Trên 60 triệu
Above 60 mil

Điện thoại cơ quan:
Office Telephone
Đăng ký thuế (*)
Tax Registration

Quyết định thành lập doanh nghiệp (*)
Establishment Decision
Lĩnh vực hoạt động
kinh doanh (*)
Business Field

Nơi cấp
Issue Place

Độc thân
Single

Có gia đình
Married

Ly dị
Divorced

Góa
Widowed

Sau đại học
Post Graduate

Đại học
Graduate

Cao đẳng
Diploma

THPT, trung cấp
High School

Dưới THPT
Below High School

THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN (Account Opening Information)
Đối tượng sử dụng:
Account Opening Object

Cá nhân
For Individuals

Loại tài khoản:
Account type
Loại tiền:
Currency

Thanh toán
Current Account

Đối tượng khác (*)
Other objects
Thanh toán chung
Joint-Account

VND

USD

Khác
Other
Khác
Other

Họ và tên chủ tài khoản:
Full name of Account Holder
Tên tài khoản:
Account name

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ MẪU(SPECIMEN SIGNATURE)
Chữ ký mẫu thứ nhất (First Specimen Signature)
Ký và ghi rõ họ tên (Full name and Signature)

Chữ ký mẫu thứ hai (Second Specimen Signature)
Ký và ghi rõ họ tên (Full name and Signature)

Đăng ký chữ ký mẫu để giao dịch cho tất cả các tài khoản (Tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm,
tiền gửi có kỳ hạn,…)
Use specimen signature for all types of accounts (current accounts, saving accounts, term accounts,…)

Có
Yes

Không
No

(*) Chỉ áp dụng đối với các đối tượng: hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức không có tư cách pháp nhân do khách hàng là chủ tài khoản
(*) Applicable to households, cooperative groups, private companies, unincorporated organizations owned by Account Holder

YÊU CẦU PHÁT HÀNH THẺ VIETCOMBANK CONNECT24 (Domestic Debit Card)
Hạng thẻ:
Type of Card

Chuẩn
Standard

Số lượng:
Quantity

Bằng chữ:
In Words

Thanh toán phí:
Fee Payment

Đặc biệt
Diamond

Vàng
Gold

Tự động ghi nợ TK
Auto Debit to Account

Loại hình phát hành:
Issue type

Thông thường
Regular

Phát hành nhanh
Quick

Nộp tiền mặt
Cash Deposit

Tên chủ thẻ chính in nổi trên thẻ (tối đa 20 ký tự in hoa):
Primary Card Holder name embossed (Maximum 20 characters, in capital letter)

THÔNG TIN CHỦ THẺ PHỤ (Supplementary Card Holder’s Information)
1. Họ và tên
Full Name
Tên in nổi (tối đa 20 ký tự in hoa)
Name embossed (Maximum 20 characters, in capital letter)
Thẻ căn cước công dân
CMND
Citizen ID
ID
Số:
Ngày cấp
No.
Issue Date

Hộ chiếu
Passport

Khác
Other

Ngày hết hạn
Exp. Date

Nơi cấp
Issue Place

Hộ chiếu
Passport

Khác
Other

Ngày hết hạn
Exp. Date

Nơi cấp
Issue Place

Hộ chiếu
Passport

Khác
Other

Ngày hết hạn
Exp. Date

Nơi cấp
Issue Place

2. Họ và tên
Full Name
Tên in nổi (tối đa 20 ký tự in hoa)
Name embossed (Maximum 20 characters, in capital letter)
Thẻ căn cước công dân
CMND
Citizen ID
ID
Số:
Ngày cấp
No.
Issue Date

3. Họ và tên
Full Name
Tên in nổi (tối đa 20 ký tự in hoa)
Name embossed (Maximum 20 characters, in capital letter)
Thẻ căn cước công dân
CMND
Citizen ID
ID
Số
Ngày cấp
No.
Issue Date

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC (Other Banking Service Request)
Đề nghị đánh dấu (P) vào ô trống để xác nhận yêu cầu dịch vụ, đánh dấu (X) vào ô trống nếu không sử dụng dịch vụ
Please put (P) to confirm requests, put (X) if you do not want to use the Service
Dịch vụ Ngân hàng qua tin nhắn di động
Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (VCB-iB@nking)
(VCB-SMS B@nking)
Internet Banking Service
SMS Banking Service
Dịch vụ thanh toán trên điện thoại di động
Dịch vụ Ngân hàng trên điện thoại di động (VCB-Mobile B@nking)
cho thuê bao Viettel (Mobile BankPlus)
Mobile Banking Service
Mobile Banking Service – Viettel Subcribers
Dịch vụ Ngân hàng trên điện thoại cố định 24/7 (VCB-Phone B@nking)
Phone Banking Service

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG (Customer’s Declaration)
1. Tôi cam đoan mọi thông tin đưa ra tại đề nghị này đều đầy đủ và trung thực. Đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ mà tôi đã đăng ký ở trên.
I hereby confirm that the information given above is correct and complete and kindly request Joint – Stock Commercial Bank for Foreign Trade of
Vietnam (Vietcombank) to open the account (s) and provide me with the Services registered above.
2. Tôi đã đọc, hiểu và cam kết thực hiện các nội dung thỏa thuận về mở và sử dụng tài khoản cũng như các dịch vụ đăng ký ở trên (đính kèm); đồng
ý rằng khi đại diện hợp pháp của Ngân hàng ký vào phần dành cho Ngân hàng dưới đây thì văn bản này được coi là Hợp đồng, có giá trị ràng buộc
các bên.
I have read, clearly understood and agreed all terms and conditions in the contract on opening and using account as well as the above registered
services (attached to this application). This document would be considered a contract when the Bank’s authorized representatives sign in the part
“Bank use only”.
3. Tôi cam kết chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản theo quy chế của Nhà nước và quy định của Ngân hàng.
I commit to operate and manage this account in accordance with Government's regulations and the Bank's rules of Non – Individual Account.
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)
Full name, Signature and Stamp (if any)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (Bank use only)
Số HSKH:
Số TK VND:
Số TK NT:
Tên truy cập:
Hiệu lực từ ngày (from date).........../............/..........

Cán bộ tiếp nhận

Họ tên

Ngày … tháng … năm
Date …../month……./year…….
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ
Vietcombank
Cán bộ xử lý
(ký tên, đóng dấu)

Họ tên

Họ tên
Ngày .........../............/..........

NỘI DUNG THỎA THUẬN VỀ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI VIETCOMBANK
Điều 1. Giải thích từ ngữ:
1. Khách hàng (KH): là tổ chức hoặc cá nhân mở tài khoản tại Vietcombank (VCB).
2. Tài khoản (TK): là tài khoản tiền gửi do khách hàng mở tại VCB. TK có thể là TK của tổ chức, TK của cá nhân, TK thanh
toán chung của các cá nhân, TK thanh toán chung của tổ chức hoặc TK thanh toán chung hỗn hợp.
3. Các chủ TK thanh toán chung (TKTTC): là hai hay nhiều người cùng đứng tên mở tài khoản. Các chủ TKTTC có thể là
cá nhân hoặc đại diện hợp pháp của tổ chức mở TK.
4. Đóng TK: là việc VCB đóng hồ sơ TK, số TK đã bị đóng có thể được sử dụng để đăng ký cho KH khác.
5. Tạm khóa: là việc VCB tạm dừng mọi giao dịch chi tiền trên một phần hoặc toàn bộ số dư trên TK khi chủ TK yêu cầu
hoặc theo thỏa thuận trước giữa chủ TK và VCB.
6. Phong toả TK: là việc VCB tạm dừng mọi giao dịch chi tiền trên một phần hoặc toàn bộ số dư trên TK trong các trường
hợp được phép theo quy định của pháp luật mà không phải thỏa thuận trước với chủ TK.
7. Chứng từ TK: bao gồm giấy báo Nợ, báo Có, bản sao số TK, sao kê, giấy báo số dư TK.
8. Số dư tối thiểu: là số tiền tối thiểu chủ TK phải duy trì trên TK tại mọi thời điểm.
9. Số dư được phép sử dụng: là số tiền KH có thể sử dụng để chi tiêu và thanh toán từ TK của mình. Số dư được phép sử
dụng bằng số dư có trên TK trừ đi các khoản phong toả và tạm khóa trừ số dư tối thiếu chủ TK phải duy trì và cộng với hạn
mức thấu chi chưa sử dụng (nếu có).
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:
1. Được quyền sử dụng số dư được phép sử dụng trên tài khoản để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Chủ tài
khoản được VCB tạo mọi điều kiện để sử dụng tài khoản của mình thuận tiện và an toàn.
2. Được lựa chọn sử dụng các phương tiện thanh toán, dịch vụ và tiện ích thanh toán phù hợp với nhu cầu của mình do VCB
cung cấp.
3. Được uỷ quyền cho người khác sử dụng tài khoản theo quy định của pháp luật và của VCB.
4. Yêu cầu VCB thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ và được cung cấp các thông tin về các giao dịch thanh toán, số
dư trên tài khoản của mình trong thoả thuận với VCB.
5. Được yêu cầu VCB tạm khóa, đóng tài khoản khi cần thiết; được gửi thông báo cho VCB về việc phát sinh tranh chấp về tài
khoản chung giữa các chủ tài khoản chung.
6. Được nhận thông tin quảng cáo về tất cả các sản phẩm, dịch vụ, chương trình hoạt động của VCB bằng thư điện tử, tin nhắn
hoặc qua các kênh khác.
7. Đảm bảo có đủ số tiền trên tài khoản để thực hiện các lệnh thanh toán đã lập. Trường hợp có thỏa thuận thấu chi thì phải
thực hiện các nghĩa vụ liên quan khi chi trả vượt quá số dư Có trên tài khoản.
8. Chấp hành các quy định của pháp luật và Quy định của VCB về mở và sử dụng tài khoản tại VCB.
9. Thông báo kịp thời cho VCB khi phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình
bị lợi dụng.
10. Hoàn trả hoặc phối hợp với VCB hoàn trả đầy đủ số tiền do VCB hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác chuyển
thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ thống của VCB/tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác).
11. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ thanh toán mà mình cung cấp.
12. Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin liên quan về mở và sử dụng tài khoản tại VCB. Thông báo kịp thời và
gửi các giấy tờ liên quan cho VCB khi có sự thay đổi về thông tin trong hồ sơ mở tài khoản.
13. Duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán theo quy định của VCB.
14. Chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng tài khoản và các sai sót do lỗi của mình.
15. Không được cho thuê, cho mượn tài khoản, không chuyển nhượng tài khoản ngoại trừ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn.
16. Không được sử dụng tài khoản của mình để thực hiện các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian
lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
17. Có trách nhiệm bảo mật thông tin chủ tài khoản, thông tin tài khoản và các thông tin về sử dụng các dịch vụ khác trên tài
khoản do KH đăng ký tại VCB để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch thanh toán.
18. Tuân thủ các quy định của đạo luật FATCA và các quy định về phòng chống rửa tiền.
19. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với
VCB không trái với quy định của pháp luật hiện hành.
20. Nếu Khách hàng đề nghị hủy bỏ một yêu cầu giao dịch đã được khách hàng tự thực hiện thì VCB có quyền quyết định
trong phạm vi có thể theo các quy định, thông lệ của hệ thống ngân hàng để nỗ lực hỗ trợ khách hàng lực. Khách hàng đồng ý
rằng Khách hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm ngay cả trong trường hợp người hưởng đã nhận tiền và khách hàng chịu mọi chi phí
phát sinh nếu có.
Điều 3. Quyền và trách nhiệm của ngân hàng
1. Được chủ động trích (ghi Nợ) tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:
a) Để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các khoản lãi, chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình quản lý tài khoản và cung
ứng dịch vụ thanh toán theo thỏa thuận trước bằng văn bản với khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định về xử phạt vi
phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu thuế hoặc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định của
pháp luật.
c) Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng
của tài khoản theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ tài khoản biết.
d) Khi phát hiện đã ghi Có nhầm vào tài khoản của khách hàng hoặc theo yêu cầu hủy lệnh chuyển Có của tổ chức cung ứng
dịch vụ thanh toán chuyển tiền do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền phát hiện thấy có sai sót so với lệnh thanh
toán của người chuyển tiền.
e) Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa chủ tài khoản và VCB.
2. Được từ chối cung ứng dịch vụ cho khách hàng trong những trường hợp sau:
a) Chủ tài khoản không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng
với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức
cung ứng dịch vụ thanh toán.
b) Tài khoản không có đủ số dư hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện các lệnh thanh toán.
c) Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán nhằm
rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.
d) Tài khoản đang tạm khóa, bị phong tỏa toàn bộ hoặc tài khoản đang bị đóng, tài khoản thanh toán bị tạm khóa hoặc phong
tỏa một phần mà phần không bị tạm khóa, phong tỏa không có đủ số dư được phép sử dụng để thực hiện các lệnh thanh toán.
3. Được yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán hoàn trả đầy đủ số tiền do VCB/tổ chức cung ứng dịch vụ thanh
toán khác chuyển thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ thống của VCB/tổ chức cung ứng dịch vụ thanh
toán khác).
4. Được quyền thu phí khi cung ứng các dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật.
5. Từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng tài khoản của chủ tài khoản hoặc chưa phong tỏa tài khoản chung theo thông báo bằng văn
bản của một trong các chủ tài khoản chung về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản chung giữa các chủ tài khoản chung khi
chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa
thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho VCB.
6. Quy định về số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán và thông báo công khai, hướng dẫn cụ thể để khách hàng biết.
7. Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản tùy theo yêu cầu và
đặc thù hoạt động của VCB phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
8. Không chịu trách nhiệm về tranh chấp do các thông tin thay đổi khác với thông tin lưu trên hệ thống thông tin của VCB mà
chủ tài khoản không thông báo cho VCB.
9. Thực hiện lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng tài khoản của khách hàng phù hợp với quy định và thoả thuận giữa VCB với
khách hàng sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng tài khoản đó.
10. Ghi Có vào tài khoản thanh toán của khách hàng kịp thời các lệnh thanh toán chuyển tiền đến, nộp tiền mặt vào tài khoản;
hoàn trả kịp thời các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Nợ đối với tài khoản của khách hàng.
11. Thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư và các giao dịch phát sinh trên tài khoản theo thỏa thuận bằng văn bản hoặc hợp đồng
mở, sử dụng tài khoản thanh toán với chủ tài khoản và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin mà mình
cung cấp.
12. Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi nội dung trong hồ sơ mở tài khoản của chủ tài khoản. Bảo quản,
lưu trữ hồ sơ mở tài khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản theo đúng quy định của VCB và của NHNN.
13. Đảm bảo an toàn số dư trên tài khoản và bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản và giao dịch trên tài khoản của khách
hàng theo quy định của pháp luật.
14. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên tài khoản thanh toán của chủ tài khoản do lỗi
của VCB.
15. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
16. Xây dựng quy trình nội bộ về mở, sử dụng tài khoản và duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản. Hướng dẫn, thông báo công
khai để khách hàng biết và giải đáp, xử lý các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình mở và sử dụng tài khoản.
17. Được cung cấp thông tin quảng cáo về tất cả các sản phẩm, dịch vụ, chương trình hoạt động của VCB bằng thư điện tử, tin
nhắn hoặc qua các kênh khác, trừ trường hợp chủ tài khoản có thỏa thuận khác với VCB.
18. Cung cấp thông tin và hướng dẫn khách hàng tuân thủ các quy định của đạo luật FATCA và các quy định về phòng chống
rửa tiền.
19. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với
VCB không trái với quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Quản lý TK
1. Địa điểm giao dịch:
a) Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại quầy tại bất kỳ điểm giao dịch nào của VCB (Trụ sở chính/Trụ sở chi
nhánh/Phòng giao dịch);
b) Các giao dịch thực hiện trên phương tiện điện tử và các máy móc thiết bi tự động khác được quy định cụ thể theo từng
sản phẩm, dịch vụ do VCB cung ứng.

2. Số dư TKTT tối thiểu: KH phải duy trì trên TKTT số dư tối thiểu theo quy định của VCB là 1.000.000 đồng/300 USD hoặc số
tiền bằng ngoại tệ tương đương đối với TKTT tổ chức và 50.000 đồng/15 USD hoặc ngoại tệ tương đương đối với TKTT cá nhân.
3. Thấu chi: KH có thể sử dụng hạn mức thấu chi nếu có thoả thuận thấu chi với VCB. Hạn mức thấu chi, phí và lãi thấu chi và
các vấn đề liên quan khác thực hiện theo thoả thuận giữa KH và VCB phù hợp với các quy định của VCB.
4. Lãi suất: KH được hưởng lãi trên số dư Có theo mức lãi suất tiền gửi do VCB công bố trong từng thời kỳ tại quầy giao dịch
và website Vietcombank.com.vn.
5. Phí quản lý TK, phí giao dịch TK và các khoản phí liên quan khác: theo biểu phí do VCB công bố theo từng thời kỳ tại quầy
giao dịch và website Vietcombank.com.vn hoặc theo các thoả thuận riêng với VCB.
6. Cung cấp thông tin về TK: VCB có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng từ TK theo đúng thời gian và phương thức đã thoả
thuận, thông báo bằng văn bản hoặc thư điện thử hoặc điện thoại có ghi âm về việc tài khoản thanh toán bị phong tỏa và các
thông tin cần thiết khác trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán. KH có thể yêu cầu VCB cung cấp thông tin TK đột xuất
và phải thanh toán phí cung cấp thông tin TK đột xuất theo biểu phí của VCB trong từng thời kỳ.
Điều 5. Tạm khóa TK
1. Tài khoản được tạm khóa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản trong các trường hợp sau (trừ trường hợp quy định
tại khoản 5 Điều 3 Thỏa thuận này):
a) Khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản).
b) Theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản và VCB.
2. Việc chấm dứt tạm khóa tài khoản và việc xử lý các lệnh đi, đến trong thời gian tạm khóa thực hiện theo yêu cầu của chủ tài
khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo văn bản thỏa thuận giữa chủ tài khoản với VCB.
Điều 6. Phong toả TK
1. VCB thực hiện phong tỏa một phần số tiền trên tài khoản của chủ tài khoản trong các trường hợp sau:
a) Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
b) VCB phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền
của tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền. Số tiền bị
phong tỏa trên tài khoản không vượt quá số tiền bị sai sót, nhầm lẫn.
2. VCB thực hiện phong tỏa toàn bộ số tiền trên tài khoản của chủ tài khoản trong các trường hợp sau:
a) Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
b) Có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản chung giữa các chủ tài
khoản chung.
3. Ngay sau khi phong tỏa tài khoản, VCB phải thông báo bằng văn bản và/hoặc điện thoại có ghi âm cho chủ tài khoản hoặc
người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản biết về lý do và phạm vi phong tỏa tài khoản.
4. Số tiền bị phong toả trên tài khoản phải được bảo toàn và kiểm soát chặt theo nội dung phong toả và vẫn được hưởng lãi
theo quy định của VCB. Trường hợp tài khoản bị phong toả một phần thì số tiền không bị phong toả vẫn được sử dụng như
bình thường.
5. Việc phong toả tài khoản chấm dứt khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Kết thúc thời hạn phong tỏa.
b) Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản.
c) VCB đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền.
d)Có thông báo bằng văn bản của tất cả các chủ tài khoản chung về việc tranh chấp tài khoản chung giữa các chủ tài khoản
chung đã được giải quyết.
Điều 7. Đóng TK
1. VCB thực hiện đóng tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:
a) Có văn bản yêu cầu đóng tài khoản của chủ tài khoản và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài
khoản. Trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành
vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc đóng tài khoản được thực hiện theo yêu cầu của người
giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản.
b) Chủ tài khoản là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
c) Tổ chức có tài khoản chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.
d) Chủ tài khoản vi phạm cam kết hoặc các thỏa thuận bằng văn bản về mở và sử dụng tài khoản với VCB.
e) Khi tài khoản không còn đủ số dư tối thiểu và không hoạt động (không bao gồm các giao dịch trả lãi, thu phí dịch vụ) trong
thời gian trên 12 tháng liên tục.
g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Sau khi đóng tài khoản, VCB phải thông báo cho chủ tài khoản, người giám hộ hoặc người thừa kế hợp pháp (trong trường
hợp chủ tài khoản cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết hoặc mất tích) biết.
3. Số dư còn lại sau khi đóng tài khoản được xử lý như sau:
a) Thanh toán phí đóng tài khoản (nếu có) và các khoản phí liên quan khác theo biểu phí của VCB.
b) Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản (trường hợp chủ tài
khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn

trong nhận thức, làm chủ hành vi) hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp chủ tài khoản cá nhân bị chết,
bị tuyên bố là đã chết, mất tích).
c) Trường hợp đóng tài khoản khi tổ chức chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật, cá nhân bị chết, bị Tòa án tuyên bố
là đã chết, mất tích thì số tiền còn lại trước khi chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản (đối với tài khoản của tổ chức), người
thừa kế (đối với tài khoản của cá nhân) phải được bù trừ với số công nợ của chủ tài khoản tính đến thời điểm đóng tài khoản
với toàn hệ thống VCB theo văn bản thỏa thuận giữa chủ tài khoản với VCB.
d) Chi trả theo quyết định của toà án.
e) VCB quản lý trên khoản phải trả đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản đã được thông báo bằng
văn bản hoặc phương tiện điện tử hoặc điện thoại có ghi âm mà không đến nhận và sẽ trả khi người thụ hưởng hợp pháp đến
nhận tại VCB hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với chủ tài khoản.
4. Sau khi đóng tài khoản, khách hàng phải làm thủ tục để mở tài khoản mới trong trường hợp khách hàng muốn sử dụng các
dịch vụ về tài khoản của VCB.
5. VCB không cung cấp cho khách hàng thông tin tài khoản đã đóng trừ trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của các cơ quan
quản lý nhà nước hoặc được VCB chấp thuận.
Điều 8. Uỷ quyền sử dụng TK:
1. KH có thể uỷ quyền cho người khác sử dụng TK theo từng lần (từng lần giao dịch) hoặc có thời hạn theo thủ tục và quy
định của VCB. Trong thời gian uỷ quyền, người được uỷ quyền có đầy đủ quyền và trách nhiệm như chủ TK.
2. Văn bản ủy quyền cần ghi rõ phạm vi ủy quyền đối với sử dụng tài khoản, tạm khóa tài khoản, đóng tài khoản, đăng ký sử
dụng/yêu cầu thay đổi các dịch vụ ngân hàng điện tử.
3. Thông báo huỷ uỷ quyền có thời hạn của chủ TK chỉ có hiệu lực đối với VCB khi VCB đã đưa toàn bộ thông tin huỷ uỷ
quyền lên mạng máy tính và trong mọi trường hợp không quá 24 giờ kể từ thời điểm VCB nhận được Thông báo huỷ uỷ quyền
của chủ TK.
Điều 9. Tra soát, khiếu nại và giải quyết tranh chấp
1. VCB tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng tài khoản qua các điện thoại (có ghi âm)
hoặc tại các điểm giao dịch. Khách hàng được quyền đề nghị VCB thực hiện tra soát, khiếu nại trong vòng 60 ngày kể từ ngày
phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.
2. Thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại:
a) Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của khách hàng theo một trong
các hình thức tiếp nhận quy định tại khoản 1 Điều này, VCB có trách nhiệm xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng.
b) Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng, VCB thực hiện bồi
hoàn tổn thất cho khách hàng theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do
lỗi của khách hàng và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận về điều khoản và điều kiện mở và sử
dụng tài khoản.
c) Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại, mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì
trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, VCB thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý tra soát, khiếu nại.
3. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, VCB thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định
của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng,
Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn); đồng thời thông báo bằng văn bản cho khách hàng về tình trạng xử lý đề
nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng
15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, VCB thỏa thuận với khách hàng về phương án
xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
4. Trường hợp VCB và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình đề nghị tra soát, khiếu
nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Các thỏa thuận khác.
1. Bản thỏa thuận này được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam.
2. Bản thỏa thuận này là một phần không tách rời của Giấy đề nghị mở tài khoản được các bên liên quan cam kết thực hiện.
3. Ngoài nội dung trong Giấy đề nghị mở tài khoản, Bản thỏa thuận này gồm 10 Điều, được lập bằng tiếng Việt và làm thành
… bản chính có giá trị như nhau. VCB giữ … bản, khách hàng giữ … bản.
Thông tin liên hệ của Vietcombank
Website chính thức của Vietcombank: http://www.vietcombank.com.vn
Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7: hotline 1900545413;
Mạng lưới điểm giao dịch của Vietcombank;
Trụ sở chính:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Địa chỉ: Số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.24) 3934 3137
Fax: (84.24) 3936 5780

