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 ĐƠN ĐĂNG KÝ KIÊM HƠP ĐỒNG MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DÀNH CHO CÁ NHÂN 
/ĐỒNG CHỦ TÀI KHOẢN/APPLICATION FORM CUM CONTRACT FOR OPENING AND 

UTILIZATION OF INDIVIDUAL/JOINT ACCOUNT 

Chi nhánh/Branch: ...................................................Số AIF/Số hợp đồng/AIF/Contract No...........................   

(Đối với tài khoản thanh toán chung/For Joint Account 

First CIF Account No: ...................................................Second CIF Account No: ..........................................) 
 

Đề nghị Public Bank Vietnam mở tài khoản cho (những) người có tên sau đây trong sổ kế toán của Ngân hàng, 
với các thông tin về Chủ tài khoản, phương thức điều hành, các yêu cầu và cam kết như sau:/Please open an 
Account in the name(s) of the following person(s) in the books of Bank, with the following information on 
Account holder, mode of operating the account, requirements and commitments: 

Loại hình Sở hữu/ 

Type of Ownership 
Loại tài khoản/Type of account 

Loại tiền tệ/ 

Type of Currency 

       Tài khoản cá nhân/ 
Personal  Account 
Đồng chủ tài khoản/ 
Joint Account 

       Khác/Others 

          TK Vãng lai/Current Account 

        TK Vãng lai Ưu đãi/Current                 
Account Plus 

         TK Tiền gửi có kỳ hạn/Fixed  
Deposit Account 

           TK Khác/ Other Account 

       USD    

       VND 

       Others /Khác:  

   ............................... 

A. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN/ACCOUNT HOLDER PROFILE 

Chủ tài khoản 1/Account Holder 1:  

Họ và tên /Full name: ................................................................................................................................................ 
Ngày sinh/Date of birth: .................................................  

Quốc tịch/Nationality:......................................................  

Giới tính/Gender:       Nam/Male                    Nữ/Female  

Số hộ chiếu/CCCD/CMND/Passport/ID No:  

  ........................................................................................  

Ngày cấp/Issuing date:.....................................................  

Nơi cấp/Issuing place: .....................................................  

Mã số thuế/Tax code: .......................................................  

Nghề nghiệp/Occupation: ................................................          

Nơi công tác/Working at: .................................................  

Chức vụ/Position: ............................................................  

Thư điện tử/Email: ...........................................................  

Điện thoại di động/Mobile phone: ...................................  

Tình trạng cư trú/Residential Status: 

       Người cư trú/Resident  

       Người không cư trú/Non- Resident 

Tình trạng hôn nhân/Marital Status: 

      Độc thân/Single             Đã lập gia đình/ Married  

Địa chỉ nơi ở hiện tại/Residential address:  

 .................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú/Permanent address: 

 .................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ tại nước ngoài (nếu là người nước ngoài)/ 

Address in abroad (if a foreigner): 

 .................................................................................................................................................................................  

Nơi sinh/Place of birth: ...........................................................................................................................................  

Chủ tài khoản 2/Account Holder 2:  

Họ và tên /Full name: ................................................................................................................................................ 

Ngày sinh/Date of birth: ..................................................   

Quốc tịch/Nationality:......................................................  

Giới tính/Gender:     Nam/Male              Nữ/Female  

Số hộ chiếu/CCCD/CMND/Passport/ID No: 

  ........................................................................................  

Ngày cấp/Issuing date:.....................................................  

Nơi cấp/Issuing place: .....................................................  

Tình trạng cư trú/Residential Status: 

      Người cư trú/Resident       

      Người không cư trú/Non- Resident 

Tình trạng hôn nhân/Marital Status: 

       Độc thân/Single       Đã lập gia đình/ Married  

Địa chỉ nơi ở hiện tại/Residential address:  

 .................................................................................................................................................................................  
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Mã số thuế/Tax code: .......................................................  

Nghề nghiệp/Occupation: ................................................        

Nơi công tác/Working at: .................................................  

Chức vụ/Position: ............................................................  

Thư điện tử/Email: ...........................................................  

Điện thoại di động/Mobile phone: ...................................  

Địa chỉ thường trú/Permanent address: 

   .................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ tại nước ngoài (nếu là người nước 

ngoài)/Address in abroad (if a foreigner)  

 .................................................................................................................................................................................  

Nơi sinh/Place of birth: ...........................................................................................................................................  

Mở tài khoản thông qua người/tổ chức giám hộ, người đại diện theo pháp luật/Opening account under 

guardian/guardian entity, legal representative:             Có*                                                       Không                                                                           

* Nếu mở tài khoản thông qua người/tổ chức giám hộ, người đại diện theo pháp luật, quý khách vui lòng hoàn 

thành thêm mẫu Xác nhận người/tổ chức giám hộ, người đại diện theo pháp luật để mở tài khoản thanh toán /If 

you open account through guardian/guardian entity, legal representative, please fill-in the Confirmation form 

of guardian/guardian entity, legal representative to open current account.  

B. THÔNG TIN TÀI KHOẢN/ACCOUNT INFORMATION  

Tên tài khoản/Account Name Số tài khoản/Account Number 

  

  

 

  Thông tin tài khoản nhận các thông báo tại mục C/Account information to receive notification stated at Item C: 
 

Địa chỉ nhận thông 

báo/Address to 

receive notification 

 Địa chỉ nêu trên của chủ tài khoản 1/  

Above address of the account holder 1   

Địa chỉ khác/Other address 

……………………………………. 

……………………………………. 

Số điện thoại nhận 

thông báo/Phone 

number to receive 

notification 

Tin nhắn SMS đến số ĐT nêu trên của chủ 

tài khoản 1/SMS message to the above mobile 

phone number(s) of the account holder 1   

Số điện thoại khác/ 

     Other telephone number 

……………………………………. 

Email nhận thông 

báo 

Email to receive 

notification 

 

Địa chỉ email nêu trên của chủ tài khoản 1   

Above email address of the account holder 1   

Địa chỉ email khác/ 

     Other mail address 

……………………………………. 

C. ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO VỀ TÀI KHOẢN/REGISTRATION TO RECEIVE ACCOUNT 
INFORMATION 

Loại thông báo/ 

Type of 

notification:   

Nhận qua/By 

Giấy báo Nợ, Có/ 

Debit, Credit advice 

 Bưu điện hàng tháng 

      Post sent monthly    

Giữ tại Ngân hàng 

          Kept at Bank  

 

Sao kê tài khoản/ 

Bank statement 

 Bưu điện hàng tháng  

        Post sent monthly   

 Giữ tại Ngân hàng 

          Kept at Bank 

 Email theo  

chu kỳ................./by........... 

 

D. PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH (ĐỐI VỚI ĐỒNG CHỦ TÀI KHOẢN/MODE OF OPERATING 

ACCOUNT (FOR JOINT ACCOUNT) 

          Một trong các đồng chủ tài khoản ký/           Tất cả các đồng chủ tài khoản ký/               Khác ................../ 

        Any one account holder to sign                      All account holders to sign                         Other…………… 
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E. NHÓM CHỮ KÝ CHỦ TÀI KHOẢN/ GROUP OF ACCOUNT HOLDER’S SIGNATURE 

Chủ tài khoản 1/Account holder 1 

                          Mẫu chữ ký 1/Signature                                               Mẫu chữ ký 2/Signature 2 

  

Chủ tài khoản 2/Account holder 2 

                           Mẫu chữ ký 1/Signature 1                                            Mẫu chữ ký 2/Signature 2 
  

 

F. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG/ CUSTOMER COMMITMENTS 

1. Tôi/Chúng tôi cam đoan các thông tin nêu trên là chính xác./I/We certify that the above information is 

true and correct. 

2. Tôi/ chúng tôi đã đọc, hiểu, đồng ý tuân thủ và chịu ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện chi phối các 

hoạt động của (các) loại tài khoản mà tôi/chúng tôi đã đăng ký với Ngân hàng trong đơn này và Hướng 

dẫn mở và sử dụng các tài khoản đó cũng như bất kỳ (các) thay đổi với các quy định nói trên mà Ngân 

hàng có thể đưa ra sau này. Những quy định này được đăng tải trên trang Web của ngân hàng và/hoặc 

được cung cấp (theo yêu cầu) cho chúng tôi tại thời điểm mở tài khoản. Việc thay đổi những quy định 

này sẽ được Ngân hàng thông báo trên trang Web của Ngân hàng và/hoặc trên các phương tiện thông tin 

đại chúng và gửi thông báo cho tôi/chúng tôi qua một trong các phương tiện mà chúng tôi đăng ký với 

Ngân hàng: gửi bưu điện, email, điện thoại cố định, tin nhắn qua điện thoại di động của tôi/chúng tôi 07 

ngày (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) trước khi những thay đổi này có hiệu lực. Tôi/Chúng 

tôi có quyền gửi yêu cầu đóng tài khoản nếu tôi/chúng tôi không đồng ý với (các) thay đổi Điều kiện và 

Điều khoản mà Ngân hàng áp dụng đối với tài khoản, và ngay khi nhận được yêu cầu đóng tài khoản 

bằng văn bản hợp lệ của tôi/chúng tôi, Ngân hàng phải thực hiện các thủ tục đóng tài khoản theo yêu cầu 

sau khi chúng tôi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Ngân hàng. I/We have read, understood, and agreed to 

comply with and be bound by the Bank's Terms and Conditions of the type(s) of account(s) registered 

with the Bank in this form and User Guide on such account(s) as well as by any amendments to these 

documents which the Bank may subsequently introduce. The above regulation is uploaded in the Bank’s 

website and/or provided me/us (upon request) at the time of opening account. This change must be 

announced on Website of the Bank and/or on the mass media and directly informed me/us via one of the 

following methods which is registered with the bank: post, email, home phone, message to cell phone of 

me/us 07 days (unless other cases stipulated by law) before the effective time of these changes . I/We has 

the right to send request to cease the usage of account services if I/we do not agree to amendment(s) of 

the Bank’s Term and Conditions applied to the account, and right after receiving my/our request, the 

Bank has to carry out procedures to close account as requested upon our completion of obligations with 

the Bank. 
 

 

3. Tôi/chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo quy định của Pháp 

luật và quy định nội bộ của Public Bank Vietnam mà những quy định nội bộ này không trái với các quy 

định pháp luật hiện hành. Những quy định này được đăng tải trên trang Web của ngân hàng và/hoặc 

được cung cấp (theo yêu cầu) cho chúng tôi tại thời điểm mở tài khoản. Tôi/chúng tôi cho phép Ngân 

hàng ghi nợ tài khoản này của tôi/chúng tôi đối với các loại phí dịch vụ của Tài khoản theo Biểu phí và 

các sửa đổi bổ sung (nếu có) của Public Bank Vietnam, các loại thuế, lệ phí, chi phí (nếu có) đối với tài 

khoản theo các quy định của Pháp luật Việt Nam. Việc thay đổi biểu phí (nếu có) sẽ được Ngân hàng 
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thông báo trên trang Web của Ngân hàng và/hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi thông 

báo cho tôi/chúng tôi qua một trong các phương tiện mà chúng tôi đăng ký với Ngân hàng: gửi bưu điện, 

email, điện thoại cố định, tin nhắn qua điện thoại di động của tôi/chúng tôi 07 ngày (trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác) trước khi những thay đổi này có hiệu lực. Tôi/Chúng tôi có quyền chấm dứt việc 

sử dụng tài khoản nếu tôi/chúng tôi không đồng ý với (các) thay đổi về Biểu phí mà Ngân hàng áp dụng 

đối với tài khoản. I am/We are fully responsible for management and utilization of this account in 

accordance with the legal provisions and the internal regulations of Public Bank Vietnam which is not 

contrary to the prevailing Vietnamese Law. The above regulation is uploaded in the Bank’s website 

and/or provided me/us (upon request) at the time of opening account. I/We hereby authorize the Bank to 

debit this account for any fees and charges in accordance with the bank’s Fee and Charge and its 

supplements and amendments (if any), tax obligations, fees, cost (if any) incurred under regulations of 

Vietnamese Law. This change on Fee and Charge (if any) must be announced on Website of the Bank 

and/or on the mass media and by directly informing me/us by one of the following methods which is 

registered with the Bank: post, email, home phone, message to cell phone of me/us 07 days (unless other 

cases stipulated by law) before the effective time of these changes. I/We has the right to cease the usage 

of account services if I/we do not agree to amendment(s) of the Bank’s Fee and Charge applied to the 

account. 

4. Tôi/chúng tôi đăng ký sử dụng các thông tin trong đơn đề nghị này và chữ ký mẫu đăng ký tại đơn này 

là các thông tin và chữ ký trong tất cả các giao dịch với Public Bank Vietnam kể từ thời điểm tôi/chúng 

tôi ký vào đơn này. I/We register to use the information in this Application and the signature(s) in this 

Application as the information and signature(s) in all transactions with Public Bank Vietnam since the 

time I/we sign in this Application. 

 

Tôi/Chúng tôi đồng ý tuân theo các đăng ký, cam kết và quy định nêu trong đơn này/I/We agree to be 

bound by the registration, commitments and provisions stated in this application.     

Chủ tài khoản/Account holder(s) 

Ký và ghi rõ họ tên/Sign and fill in full name                                  

Người  giám hộ/đại diện theo pháp luật (Nếu có) 

Legal representative/guardian (If any) 
Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (Nếu có)/Sign, 

fill in full name and seal (If any) 

 
 

 

 

 

  .........................................             ......................................                          

 

 
 

 

             ................................................. 

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG/FOR BANK’S USE ONLY 

NGƯỜI CHUẨN BỊ/ 

PREPARED BY 

NGƯỜI KIỂM TRA/  

VERIFIED BY 

NGƯỜI PHÊ DUYỆT/ 

APPROVED BY 

 

 

 

Date:  

 

 

 

Date: 

 

 

 

Date:  
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                     PUBLIC BANK VIETNAM (PBVN) 

 
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO TÀI KHOẢN VÃNG LAI 

THÔNG THƯỜNG/TÀI KHOẢN VÃNG LAI ƯU ĐÃI 

 

(Điều khoản và Điều kiện này là một bộ phận không thể tách rời     Hợp Đồng 

mở và sử dụng tài khoản tại Public Bank Vietnam) 

      

I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Bản Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho Khách hàng mở tài khoản vãng lai thông 

thường/tài khoản vãng lai ưu đãi và các sản phẩm phát sinh từ 02 tài khoản trên. 

II. LUẬT ĐIỀU CHỈNH   

Bản Điều khoản và Điều kiện về phát hành và sử dụng tài khoản này được lập và điều 

chỉnh theo pháp luật Việt Nam hiện hành. 

Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào hay bất kỳ phần nào hoặc khoản mục nào của 

Bản Điều khoản & Điều kiện này bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không thể cưỡng 

chế thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện 

đó sẽ không làm vô hiệu các điều khoản và điều kiện, các phần hoặc các khoản mục 

khác của Bản Điều khoản & Điều kiện này. 

Những nội dung nào chưa được quy định trong Bản Điều khoản & Điều kiện này sẽ 

thực hiện theo các quy định riêng của từng sản phẩm, dịch vụ dựa trên sự thỏa thuận 

giữa Ngân hàng và khách hàng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN 

1.  Mở tài khoản  

1.1. Khách hàng phải hoàn tất bản đăng ký mở tài khoản đứng tên cá nhân/công 

ty/hãng/tổ chức/đoàn thể có chữ ký của người có thẩm quyền theo như thỏa thuận/nghị 

quyết và nộp đơn đăng ký này kèm theo những tài liệu khác theo quy định của PBVN 

(sau đây gọi là ‘’Ngân hàng’’) trong từng thời kỳ được cung cấp tại quầy giao dịch hoặc 

tại địa điểm mở tài khoản hoặc thông báo trên trang Web của Ngân hàng. Việc chấp nhận 

hay từ chối mở tài khoản cho Khách hàng do Ngân hàng quyết định phù hợp với các 

Quy định/quy trình nội bộ của Ngân hàng đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân 

hàng Nhà Nước (NHNN) về Tài khoản Khách hàng. 

1.2. Số tiền nộp/chuyển khoản lần đầu để kích hoạt khi mở tài khoản được quy định tại 

Biểu phí của Ngân hàng tại thời điểm Khách hàng mở tài khoản được cung cấp cho 

Khách hàng khi mở tài khoản và thông báo trên trang Web của Ngân hàng.  

2. Gửi tiền  

2.1.  Khách hàng có thể gửi tiền vào tài khoản bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc bằng séc, 

hối phiếu, lệnh gửi nhờ thu vv...  

2.2.  Séc, hối phiếu, lệnh gửi nhờ thu được Ngân hàng nhận để thu hộ và biên nhận nhờ thu 

mà Ngân hàng đưa cho Khách hàng không có nghĩa là khoản tiền đó đã được thu.  
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2.3.  Khách hàng phải chịu mọi rủi ro và chi phí phát sinh do việc trả lại các tờ séc, hối 

phiếu, phương tiện thanh toán khác vv... được nộp vào Ngân hàng để nhờ thu nhưng 

sau đó bị từ chối thanh toán, trừ trường hợp do lỗi của Ngân hàng.  

3.  Séc 

3.1.  Khách hàng chịu trách nhiệm bảo quản quyển sổ séc, trong trường hợp bị mất, đánh 

cắp hay bị thất lạc séc, Khách hàng phải thông báo ngay cho Ngân hàng. Để đảm bảo 

thông báo kịp thời, Khách hàng có thể thông báo bằng miệng, nhưng sau đó phải xác 

nhận bằng văn bản. Việc cung ứng và sử dụng séc tuân theo các quy định hiện hành 

của NHNN và của các cơ quan hữu quan. 

3.2.  Khách hàng chỉ được ký phát séc theo đúng mẫu séc trắng đã được Ngân hàng cung 

cấp và được đăng ký tương ứng với mỗi tài khoản. Mẫu đơn xin phát hành séc mới 

được in kèm sẵn trong mỗi quyển sổ séc. Mẫu đơn này phải được Khách hàng ký và 

đóng dấu (nếu có) theo đúng đăng ký với Ngân hàng. Vì lợi ích của Khách hàng, vui 

lòng đọc và thực hiện đúng theo những hướng dẫn được in ở bìa phía trong của quyển 

sổ séc.  

3.3.  Tờ séc được xuất trình trước sẽ được thanh toán trước, với điều kiện là tờ séc đó 

được xuất trình trong thời gian hiệu lực và không vượt quá số dư khả dụng trong tài 

khoản Khách hàng. Trường hợp có nhiều tờ séc do Khách hàng ký phát được xuất 

trình cùng một lúc, nếu khoản tiền tổng cộng của các tờ séc vượt quá số dư khả dụng 

trong tài khoản Khách hàng, thì tờ séc có ngày ký phát trước sẽ được thanh toán 

trước, và nếu các tờ séc có cùng ngày ký phát thì tờ séc có số thứ tự nhỏ hơn sẽ được 

thanh toán trước, với điều kiện là tờ séc đó được xuất trình trong thời gian hiệu lực 

và không vượt quá số dư khả dụng trong tài khoản Khách hàng. 

3.4.  Khách hàng đồng ý bồi hoàn cho Ngân hàng tất cả các tổn thất nếu có phát sinh do 

việc bảo đảm, ký hậu, thanh toán các séc, hối phiếu, hoặc các phương tiện thanh toán 

khác, hoặc những khoản đảm bảo tương tự mà Ngân hàng đã thực hiện theo yêu cầu 

của Khách hàng trong từng trường hợp.  

4.  Thấu chi  

Hạn mức thấu chi chỉ được áp dụng khi được sự chấp nhận của Ngân hàng. Lãi suất sẽ 

được tính hàng ngày trên cơ sở số dư thấu chi cuối cùng của ngày đó được tính theo 

mức lãi suất quy định trong hợp đồng tín dụng đảm bảo tuân thủ theo các quy định về 

lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ. 

5.  Mua bán ngoại tệ 

Nếu khoản tiền trên séc, hối phiếu, lệnh thanh toán, điện chuyển có, vv....là ngoại tệ, 

mà khoản tiền chi trả, ghi có là Việt Nam Đồng, ngoại tệ khác thì Khách hàng đồng ý 

để Ngân hàng mua số ngoại tệ nói trên theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng được công 

bố tại quầy hoặc công khai trên trang Web của Ngân hàng tại thời điểm quy đổi tuân 

thủ theo các quy định về quản lý ngoại hối. 

6. Phương pháp tính lãi suất 

Lãi suất được tính dựa trên cơ sở một năm có 365 ngày và theo phương pháp tính lãi lấy số 
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dư cuối ngày (tương đương với phương pháp tính lãi lấy số dư đầu ngày theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước). 

7.  Thay đổi chữ ký/chữ ký không giống  

Ngân hàng có thể từ chối thanh toán các tờ séc/các lệnh thanh toán có chữ ký khác với 

chữ ký đã đăng ký trong đơn mở tài khoản đã cung cấp cho Ngân hàng. Tất cả mọi sửa 

đổi trên tờ séc/các lệnh thanh toán đều không được Ngân hàng chấp nhận. 

8.  Ngừng thanh toán 

8.1.  Thông báo của Khách hàng về việc ngừng thanh toán bất kỳ một tờ séc nào đều phải 

được gửi đến Ngân hàng bằng văn bản. Khách hàng cần đảm bảo rằng các chi tiết về 

số tài khoản, số của tờ séc và các nội dung có liên quan khác (số tiền, ngày, người 

được trả tiền….) đã được ghi đầy đủ trên thư thông báo. 

8.2.   Ngân hàng chỉ thực hiện lệnh ngừng chi trả đối với tờ séc khi Ngân hàng nhận được thư 

thông báo trên. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất gây nên 

do sơ suất của Khách hàng hoặc do không nhận được thư thông báo của Khách hàng, 

trừ trường hợp do lỗi của Ngân hàng.  

8.3. Bất kỳ một lệnh ngừng chi trả nào được thực hiện bằng miệng hoặc bằng điện thoại, 

fax, telex đều không được Ngân hàng chấp thuận. Tuy nhiên, nếu như vì một lý do 

nào đó Khách hàng phải thực hiện điều này, thì sau đó Khách hàng phải lập tức thực 

hiện lệnh trên bằng văn bản và giao ngay văn bản đó cho Ngân hàng. Do vậy, Ngân 

hàng sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ tình huống nào về các tổn thất phát sinh 

từ việc các lệnh ngừng thanh toán được thực hiện bằng miệng, điện thoại, telex hoặc 

fax, trừ trường hợp do lỗi của Ngân hàng.  

9.  Tạm khóa, phong tỏa và đóng tài khoản 

9.1.  Tạm khóa tài khoản 

a.    Ngân hàng thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của Khách hàng (tạm dừng 

giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán của Khách 

hàng trong những trường hợp sau: 

i.      Khi có chỉ thị bằng văn bản của Khách hàng (hoặc người đại diện hợp pháp 

của Khách hàng); 

ii.     Theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa Khách hàng với Ngân hàng. 

b. Việc chấm dứt tạm khóa tài khoản thanh toán và việc xử lý các lệnh thanh toán 

đi, đến trong thời gian tạm khóa thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng thanh 

toán (hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp của Khách hàng) hoặc theo 

văn bản thỏa thuận giữa Khách hàng với Ngân hàng. 
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9.2.  Phong tỏa tài khoản  

a.  Ngân hàng có quyền phong tỏa toàn bộ hoặc một phần số dư tài khoản Khách 

hàng và sẽ thông báo ngay bằng văn bản hoặc theo theo hình thức thông báo đã 

thỏa thuận tại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán giữa PBVN và Khách 

hàng cho chủ tài khoản hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật 

của chủ tài khoản về lý do và phạm vi phong tỏa tài khoản thanh toán sau khi 

phong tỏa tài khoản trong những trường hợp sau: 

i. Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cấp có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật; 

ii. Khi Ngân hàng phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm 

vào tài khoản thanh toán của Khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả 

lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 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 thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm 

lẫn, sai sót; 

iii. Có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc 

phát sinh tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài 

khoản thanh toán chung. 

iv. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán phải được bảo toàn và kiểm soát 

chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần 

thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường. 

b. Việc phong tỏa tài khoản của Khách hàng sẽ chấm dứt khi có một trong các điều 

kiện sau: 

- Kết thúc thời hạn phong tỏa. 

- Có quyết định hoặc yêu cầu ngừng phong tỏa tài khoản của cấp/bên có thẩm 

quyền/quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

- Ngân hàng đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền. 

- Có thông báo bằng văn bản của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung về 

việc tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh 

toán chung đã được giải quyết.  

9.3.  Đóng tài khoản  

a. Ngân hàng có quyền đóng tài khoản thanh toán của Khách hàng trong các trường 

hợp sau: 

i. Có văn bản yêu cầu đóng tài khoản thanh toán của Khách hàng và Khách 

hàng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán. 

Trường hợp Khách hàng là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực 

hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi thì việc đóng tài khoản được thực hiện theo 
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yêu cầu của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của Khách 

hàng; 

ii. Khách hàng là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất 

năng lực hành vi dân sự; 

iii. Khách hàng là tổ chức có tài khoản thanh toán chấm dứt hoạt động theo 

quy định của pháp luật; 

iv. Khách hàng vi phạm cam kết hoặc các thỏa thuận tại hợp đồng về mở và 

sử dụng tài khoản thanh toán với Ngân hàng; 

v. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật 

b. Khách hàng luôn phải duy trì đủ tiền trong tài khoản để thực hiện mọi nghĩa vụ 

của mình. Nếu Khách hàng vi phạm 2 lần trong thời gian 1 năm, Ngân hàng sẽ có 

toàn quyền quyết định việc đóng tài khoảnvà thông báo cho Khách hàng. 

c. Nếu Tài khoản vãng lai không phát sinh bất cứ giao dịch nào từ phía chủ tài 

khoản hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong thời gian 12 tháng liên tục thì tài khoản 

đó sẽ được chuyển sang trạng thái tài khoản không hoạt động. Ngân hàng sẽ 

thông báo cho Khách hàng bằng văn bản theo định kỳ. Nếu không nhận được sự 

phản hồi nào từ Khách hàng, Ngân hàng sẽ đóng tài khoản khi số dư tài khoản về 

không (0) sau khi trừ phí dịch vụ theo quy định tại biểu phí dịch vụ của ngân 

hàng. 

d. Sau khi đóng tài khoản thanh toán, Ngân hàng sẽ thông báo cho Khách hàng, 

người giám hộ hoặc người thừa kế hợp pháp biết trong trường hợp Khách hàng là 

cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích. 

e. Số dư còn lại sau khi đóng tài khoản thanh toán được xử lý như sau: 

i. Chi trả theo yêu cầu của Khách hàng; người giám hộ, người đại diện theo 

pháp luật của Khách hàng trong trường hợp Khách hàng là người chưa đủ 

15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành 

vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người 

được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp Khách hàng là cá nhân bị 

chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích; 

ii. Chi trả theo quyết định của tòa án; 

iii. Xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng 

hợp pháp số dư trên tài khoản đã được thông báo mà không đến nhận hoặc 

theo thỏa thuận bằng văn bản với Khách hàng, phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành. 

10.  Thay đổi thông tin tài khoản 

10.1  Khách hàng cần thông báo cho Ngân hàng sớm nhất, nhưng phải trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày thay đổi những thông tin có liên quan đến tài khoản như thay đổi địa chỉ, 

đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, thay đổi chữ ký, các quy định về điều hành, 

thay đổi về người điều hành tài khoản/ thay đổi về thành viên hợp danh (trường hợp 

tài khoản hợp danh), cổ đông, hoặc thay đổi về các thông tin liên quan đến Đạo luật 
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FATCA (như địa chỉ, dấu hiệu Mỹ, chủ sở hữu đáng kể Mỹ của tổ chức) dẫn đến việc 

tài khoản của tổ chức phải báo cáo cũng như theo các quy định, luật lệ có liên quan. 

Mọi thông tin liên lạc bằng thư tín được Ngân hàng gửi đến địa chỉ theo lần đăng ký 

gần nhất của Khách hàng với Ngân hàng tính đến thời điểm gửi thư tín sẽ được xem là 

đã thực hiện/chuyển giao đến Khách hàng.  

10.2  Theo yêu cầu về việc tuân thủ FATCA của Mỹ, Khách hàng phải xuất trình các tài liệu 

có liên quan để hỗ trợ việc xác nhận các dấu hiệu Mỹ hoặc chủ sở hữu Mỹ trong vòng 

90 ngày kể từ ngày Ngân hàng nhận được thông báo của Khách hàng về (các) thay đổi 

thông tin tài khoản. 

10.3  Trong bất kỳ trường hợp nào, Khách hàng không thực hiện được các yêu cầu về thông 

báo cho Ngân hàng theo như quy định tại mục 10.1, và thời hạn nêu tại mục 10.2, 

Ngân hàng có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết phù hợp với quy định của Pháp 

luật đối với tài khoản của Khách hàng. Biện pháp này sẽ được thông báo đến Khách 

hàng. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm với những tổn thất, rủi ro và chi phí có thể xảy 

ra cho Khách hàng từ việc Khách hàng không thực hiện đúng các quy định của Hợp 

đồng.  

11. Sao kê tài khoản 

11.1. Sao kê tài khoản sẽ được gửi đến cho Khách hàng bằng bưu điện hoặc email tùy 

theo đăng ký của Khách hàng. Nếu Khách hàng không nhận được sao kê tài khoản, 

Khách hàng phải phản hồi ngay tới Ngân hàng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ 

ngày cuối tháng. Nếu Ngân hàng không nhận được phản hồi của Khách hàng về 

việc không nhận được sao kê trong thời gian 10 ngày làm việc nói trên, thì điều đó có 

nghĩa là Khách hàng đã nhận được sao kê tài khoản. Để Khách hàng được cập nhật và 

có thể phản hồi ngay nếu không chấp nhận giao dịch nào đó trên tài khoản của mình, 

Khách hàng được khuyến khích sử dụng dịch vụ SMS để mọi bút toán ghi nợ, ghi có 

trên tài khoản của Khách hàng được thông báo đến Khách hàng ngay lập tức và dịch vụ 

E-banking để Khách hàng có thể tra cứu tài khoản của Khách hàng vào bất kỳ thời 

điểm nào. 

11.2  Khách hàng phải kiểm tra cẩn thận mọi bút toán trong bản sao kê tài khoản và phải 

thông báo ngay cho Ngân hàng mọi sai sót hoặc bất thường nếu có. Nếu Ngân hàng 

không nhận được thông báo bằng văn bản nào của Khách hàng về những sai sót hoặc 

bất thường đối với các bút toán ghi nợ, ghi có trong bản sao kê tài khoản trong vòng 60 

ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng, thì điều đó có nghĩa là Khách hàng chấp nhận 

những bút toán được ghi đến ngày cuối cùng trong bản sao kê tài khoản là đúng, đồng 

ý đối với các séc, lệnh chi đã được thanh toán/thực hiện đến thời điểm đó. Quá 60 ngày 

làm việc nói trên, Ngân hàng không có nghĩa vụ trả lời chất vấn của Khách hàng về bất 

kể chi tiết tài khoản nào trong bản sao kê tài khoản. Đối với những phát sinh trong giao 

dịch Ngân hàng, như đối với những chữ ký, ký hậu hoặc sửa đổi không được ủy quyền 

(nếu có), Khách hàng phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng về những phát sinh 

này trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng, nếu không Ngân hàng sẽ 

không có nghĩa vụ trả lời chất vấn. 

11.3. Ngân hàng có quyền ghi nợ tài khoản Khách hàng đối với bất kỳ bút toán ghi có nhầm 
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lẫn nào vào tài khoản của Khách hàng.  

12. Trách nhiệm 

12.1. Trong trường hợp các tờ séc, hối phiếu, lệnh nhờ thu của Khách hàng gửi nhờ thu qua 

Ngân hàng bị mất, thất lạc, cắt xén hoặc hư hỏng trong quá trình gửi đi nhờ thu, Khách 

hàng đồng ý sẽ không quy trách nhiệm Ngân hàng về những tổn thất xảy ra do sự mất 

mát, thất lạc, cắt xén hoặc hư hỏng đó mà không do lỗi của Ngân hàng gây ra. 

12.2. Khi Ngân hàng chấp nhận hoặc nhận trách nhiệm thay cho Khách hàng, hoặc theo yêu 

cầu của Khách hàng, những tài sản của Khách hàng tại ngân hàng như tiền, tài sản bảo 

đảm, giấy tờ có giá, sẽ trở thành vật đảm bảo của Ngân hàng. Ngân hàng có toàn quyền 

giữ lại một phần hay toàn bộ các khoản tiền, tài sản bảo đảm, hoặc giấy tờ có giá đó, 

tương ứng với phần trách nhiệm của Khách hàng đối với Ngân hàng và toàn quyền 

quyết định ngay cả khi Ngân hàng từ chối thanh toán séc của Khách hàng cho đến khi 

các trách nhiệm nêu trên chấm dứt. 

12.3 Nếu Ngân hàng buộc phải thực thi các quyền hạn theo quy trình tố tụng pháp lý hoặc 

các phương thức khác liên quan đến tài khoản của Khách hàng phù hợp với các quy 

định của Pháp luật, thì việc thanh toán các chi phí, phí và lệ phí hợp lý phát sinh liên 

quan sẽ được thực hiện theo phán quyết của Tòa án có thẩm quyền. Ngân hàng có 

quyền ghi nợ tài khoản của Khách hàng đối với những khoản chi phí, phí và lệ phí thực 

tế nêu trên trong trường hợp Khách hàng là bên có nghĩa vụ thanh toán theo quyết định 

của Tòa án. 

13. Phí dịch vụ 

13.1  Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng có quyền quyết định phí dịch vụ trong từng thời 

kỳ phù hợp với quy định của pháp luật. Ngân hàng sẽ thông báo công khai việc thay 

đổi về biểu phí dịch vụ trên trang Web của Ngân hàng và/hoặc trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và gửi thông báo cho Khách hàng qua một trong các phương tiện: 

gửi bưu điện, email, điện thoại cố định, tin nhắn qua điện thoại di động của Khách 

hàng 07 ngày (trừ trường hợp luật pháp có quy định khác) trước khi những thay đổi 

này có hiệu lực. Khách hàng có quyền chấm dứt việc sử dụng dịch vụ tài khoản nếu 

không đồng ý với (các) thay đổi biểu phí dịch vụ mà Ngân hàng áp dụng. 

13.2. Một khoản phí dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản của Khách hàng đối với mỗi tờ séc ký 

phát quá số dư. Ngay cả khi Ngân hàng nhận được lệnh ngừng thanh toán séc của 

Khách hàng, Ngân hàng vẫn sẽ thu một khoản phí dịch vụ đối với mỗi séc phát hành 

quá số dư được xuất trình. Ngân hàng sẽ thu khoản phí duy trì tài khoản hàng tháng 

nếu số dư tài khoản của Khách hàng trong bất kỳ ngày nào đó trong tháng thấp hơn số 

dư tối thiểu theo quy định của Ngân hàng. Các mức phí này được quy định cụ thể tại 

Biểu phí dịch vụ của Ngân hàng. 

14. Tiết lộ thông tin 

Ngân hàng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin do Khách hàng cung cấp, không được 

phép chuyển giao thông tin của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được 

Khách hàng đồng ý, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc 

pháp luật có quy định khác, hoặc trong một số trường hợp bắt buộc, Khách hàng đồng 
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ý cho Ngân hàng cung cấp thông tin cho các bên như các chi nhánh và Ngân hàng mẹ 

của Ngân hàng, luật sư, tư vấn, các tổ chức tài chính là đại lý của Ngân hàng, Sở Thuế 

Vụ Mỹ theo yêu cầu tuân thủ Đạo Luật FATCA, nhằm thực hiện các hoạt động Ngân 

hàng liên quan đến thỏa thuận này. 

15. Đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA) 

15.1. Ngân hàng và các chi nhánh của Ngân hàng là Tổ Chức Tài Chính nước ngoài tuân thủ 

FATCA của Mỹ. FATCA yêu cầu Ngân hàng phải thực hiện các quy trình tìm hiểu kỹ 

Khách hàng trong phạm vi cho phép của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam.  

15.2. Trong một số trường hợp Ngân hàng sẽ yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số 

thông tin/chứng nhận cần thiết chứng minh tình trạng của Khách hàng đáp ứng các 

nghĩa vụ do FATCA yêu cầu. Để chắc chắn các thông tin của Khách hàng là đúng, 

Ngân hàng yêu cầu Khách hàng phải thông báo ngay cho Ngân hàng về những thay đổi 

liên quan đến thông tin Khách hàng, bao gồm cả những thay đổi về địa chỉ, số điện 

thoại và quốc tịch.   

16. Phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại 

Khi phát hiện sai sót hoặc nghi ngờ có sai sót về tài khoản thanh toán của mình, Khách 

hàng có thể gửi yêu cầu tra soát đến Ngân hàng. 

16.1. Phương thức tiếp nhận yêu cầu tra soát 

Khách hàng có thể yêu cầu tra soát giao dịch theo 02 hình thức sau đây: 

-  Đến chi nhánh, PGD gần nhất của PBVN hoàn thành mẫu đơn yêu cầu tra soát, 

khiếu nại. 

-  Gọi điện thoại liên hệ đến số điện thoại 18001198 để yêu cầu tra soát, sau đó bổ 

sung thêm giấy đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu do PBVN cung cấp trong thời 

hạn 03 ngày làm việc để làm căn cứ chính thức cho việc tra soát của Ngân hàng.  

16.2. Thời hạn gửi yêu cầu tra soát, khiếu nại 

Thời gian hợp lệ cho Khách hàng gửi yêu cầu tra soát, khiếu nại bằng văn bản là trong 

vòng 60 ngày, kể từ ngày phát sinh giao dịch. 

a. Thời gi n xử lý tr  soát khiếu nại và trả lời tr  soát, khiếu nại     PBVN 

PBVN có trách nhiệm trả lời tra soát khiếu nại giao dịch của KH trong vòng tối đa 30 

ngày làm việc, kể từ ngày PBVN nhận được yêu cầu tra soát khiếu nại lần đầu của KH 

về việc sử dụng tài khoản thanh toán. 

b. Xử lý kết quả tr  soát, khiếu nại: 

Trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi PBVN thông báo kết quả tra soát, khiếu 

nại cho Khách hàng, PBVN sẽ thực hiện bồi hoàn 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 thanh toán. 
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Trong trường hợp hết thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại theo thỏa thuận mà 

PBVN vẫn chưa xác định được nguyên nhân hoặc lỗi từ bên nào thì trong vòng 15 ngày 

làm việc tiếp theo, PBVN sẽ thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý tra soát, 

khiếu nại. 

Trong trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, PBVN thực hiện thông báo cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo quy đinh 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 chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn) và 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 lúc này sẽ 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, PBVN sẽ thỏa thuận với Khách hàng về 

phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại. 

Trường hợp PBVN, Khách hàng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc 

không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh 

chấp sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG  

1.  Quyền của Khách hàng: 

a. Sử dụng số tiền trong tài khoản của mình để thanh toán các giao dịch hợp pháp, 

hợp lệ trong phạm vi số dư khả dụng. 

b. Lựa chọn sử dụng các phương tiện thanh toán, dịch vụ và tiện ích thanh toán do 

PBVN cung ứng. 

c. Yêu cầu PBVN thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ và được cung cấp 

thông tin về các giao dịch thanh toán và số dư trên tài khoản tại PBVN theo thỏa 

thuận với PBVN.  

d. Được cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán và số dư trên tài khoản. 

e. Yêu cầu PBVN đóng, phong tỏa, tạm khóa tài khoản khi cần thiết. 

f. Gửi thông báo cho PBVN về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản chung giữa 

các đồng chủ tài khoản thanh toán chung. 

g. Hưởng lãi suất cho số tiền trên tài khoản thanh toán theo mức lãi suất do Ngân 

hàng quy định phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong 

từng thời kỳ. 

h. Khách hàng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp bất khả kháng. Sự kiện 

bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước 

được và không thể khắc phục được đư khắc phục đượciệm trong các trường hợp 

bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, 

không thể lường trước được và ợc thực hiện quan nhà nước có thẩm quyền, 

PBVN sẽ thỏa thuận với a Ngân hàng.  sẽ thông báo cho Khácc sự kiện bất khả 

kháng khác. 
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i. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn 

bản giữa khách hàng với PBVN không trái với quy định của pháp luật hiện hành. 

2.  Nghĩa vụ của Khách hàng 

a.  uy trì số dư tối thiểu trên tài khoản theo quy định của PBVN. 

b. Đảm bảo có đủ Số dư khả dụng trên tài khoản để thực hiện các lệnh thanh toán 

hợp pháp, hợp lệ và thanh toán các khoản phí theo quy định của PBVN theo từng 

thời kỳ hoặc các khoản phí/lệ phí/chi phí khác liên quan đến sử dụng tài khoản 

phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp Khách hàng có thỏa thuận về 

Thấu chi với PBVN thì phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến thấu chi. 

c. Kịp thời thông báo cho PBVN khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trên tài 

khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản bị lợi dụng. 

d. Không được cho thuê, cho mượn tài khoản của mình. Chịu trách nhiệm khi tiết lộ 

thông tin tài khoản của mình cho bên thứ 3.  

e. Hoàn trả hoặc phối hợp với PBVN hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã 

ghi Có vào tài khoản thanh toán của mình. 

f. Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin liên quan đến mở và sử dụng 

tài khoản thanh toán. Thông báo kịp thời và gửi các giấy tờ liên quan đến tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản khi có sự thay đổi về thông tin 

trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán. 

g. Tuân thủ các quy định, hướng dẫn của PBVN về mở và sử dụng tài khoản thanh 

toán hoặc việc lập các lệnh thanh toán và sử dụng phương tiện thanh toán. 

h. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc do bị lợi dụng, lừa đảo khi sử 

dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của Khách hàng. 

i. Không được sử dụng tài khoản 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. 

j. Khách hàng phải thanh toán mọi chi phí, phí và lệ phí hợp lý phát sinh liên quan 

nếu Ngân hàng buộc phải thực thi các quyền hạn theo quy trình tố tụng pháp lý 

hoặc các phương thức khác liên quan đến tài khoản của Khách hàng phù hợp với 

các quy định của Pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của Ngân hàng. Ngân hàng có 

quyền ghi nợ tài khoản của Khách hàng đối với những khoản chi phí, phí và lệ 

phí thực tế nêu trên phù hợp với quy định của Pháp luật. 

k. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGÂN HÀNG 

1.  Quyền của Ngân hàng  

1.1  Trích nợ (Ghi nợ) tài khoản 

PBVN sẽ chủ động trích nợ tài khoản của Khách hàng trong các trường hợp sau:  

a. Đối với bất kỳ séc, hối phiếu, lệnh thanh toán, lệnh nhờ thu hoặc những 

phương tiện thanh toán khác được ký phát hợp thức vào tài khoản Khách hàng, 



BOD-DD009-0419 Page 11 
 

cũng như phí dịch vụ theo biểu phí dịch vụ của Ngân hàng, hoặc phí/lệ phí/chi 

phí khác phù hợp với quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với Khách hàng. 

b. Đối với bất kỳ séc, hối phiếu, lệnh nhờ thu hoặc những phương tiện thanh toán 

khác mà trước đây Khách hàng đã được Ngân hàng ghi có tài khoản hoặc 

chiết khấu nhưng không thu hồi được, cũng như các khoản phí, lệ phí, chi phí 

khác phát sinh theo đó. Việc ghi nợ này phải được thông báo đến Khách hàng.  

c. Để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, tiền lãi và các chi phí phát sinh trong quá 

trình quản lý tài khoản và cung ứng các dịch vụ thanh toán (bao gồm cả dịch vụ 

cung ứng trên tài khoản khác của Khách hàng) theo thỏa thuận bằng văn bản với 

khách hàng phù hợp quy định của pháp luật. 

d. 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. 

e. 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 tài khoản thanh toán theo quy định 

của pháp luật và thông báo cho chủ tài khoản biết bằng một trong những phương 

thức sau: điện thoại và/hoặc tin nhắn (SMS) và/hoặc thư điện tử (email) và/hoặc 

gửi bưu điện theo Thông tin Khách hàng đăng ký với PBVN. 

f. 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.  

g. Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ của Khách hàng và các 

trường hợp khác theo thỏa thuận bằng văn bản giữa PBVN và Khách hàng. 

h. Để khấu trừ thuế theo quy định của FATCA (nếu có). 

1.2.  Từ chối thực hiện lệnh thanh toán 

Ngân hàng có quyền từ chối thực hiện lệnh thanh toán của Khách hàng khi: 

a. Khách hàng 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 thanh toán hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa Khách 

hàng với Ngân hàng; 

b. Tài khoản thanh toán không có đủ số dư hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực 

hiện lệnh thanh toán; 

c. 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 thanh toán đang bị tạm khóa, bị phong tỏa toàn bộ hoặc tài khoản 

thanh toán 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 (trừ trường hợp 
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được thấu chi) hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện các lệnh thanh toán. 

1.3.  Từ chối giao dịch phong tỏ , đóng, tạm khóa tài khoản: 

PBVN được từ chối yêu cầu phong tỏa, đóng, tạm khóa tài khoản 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 PBVN. 

1.4.  Được miễn trách nhiệm.  

Trong trường hợp các tờ séc, hối phiếu, lệnh nhờ thu của Khách hàng gửi nhờ thu qua 

Ngân hàng bị mất, thất lạc, cắt xén hoặc hư hỏng trong quá trình gửi đi nhờ thu, Khách 

hàng đồng ý sẽ không quy trách nhiệm Ngân hàng về những tổn thất xảy ra do sự mất 

mát, thất lạc, cắt xén hoặc hư hỏng đó mà không do lỗi của Ngân hàng gây ra. 

Ngân hàng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp bất khả kháng. Sự kiện bất 

khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và 

không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép như hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn, cấm vận, bao vây 

hoặc các hạn chế khác của chính phủ về các hoạt động liên quan đến tài khoản của 

Khách hàng và các sự kiện bất khả kháng khác. 

1.5. 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.  

1.6. Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử 

dụng tài khoản thanh toán phù hợp các quy định của pháp luật. 

1.7. Thông báo cho Khách hàng những thông tin liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của 

Ngân hàng thông qua các kênh thông tin do Ngân hàng cung cấp như trang web của 

Ngân hàng, tin nhắn, thư điện tử vv … 

1.8.   Trong trường hợp các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng hiện đang cung cấp cho Quý 

khách bị thay đổi hoặc cấm do có sự thay đổi quy định của Pháp luật, Ngân hàng có 

quyền chuyển đổi cho khách hàng sang sản phẩm, dịch vụ thay thế tương đương và 

thông báo cho Khách hàng. 

1.9. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản 

giữa Khách hàng với PBVN không trái với quy định của pháp luật hiện hành.  

2.  Nghĩa vụ của Ngân hàng 

a. Hướng dẫn Khách hàng thực hiện đúng các quy định về lập hồ sơ thông tin 

Khách hàng, mở tài khoản, và các quy định trong việc sử dụng tài khoản. Thực 

hiện lệnh thanh toán của khách hàng sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, 

hợp lệ của lệnh thanh toán. 

b. 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 thanh toán của khách hàng. 

c. Thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư, các giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh 

toán và việc phong tỏa tài khoản thanh toán bằng văn bản hoặc theo các hình thức 
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đã quy định tại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, chịu trách nhiệm về 

tính chính xác đối với những thông tin mà ngân hàng cung cấp. 

d. Lưu trữ và cập nhật đầy đủ các mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) của khách hàng đã 

đăng ký để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán.  

e. Cập nhật kịp thời các Thông tin Khách hàng khi nhận được thông báo thay đổi 

thông tin Khách hàng 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 pháp luật. 

f. Đảm bảo bí mật các thông tin liên quan đến tài khoản và giao dịch trên tài khoản 

của Khách hàng theo quy định của pháp luật.  

g. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên tài 

khoản của Khách hàng do lỗi của Ngân hàng. 

h. Tuân thủ quy định pháp luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. 

VI. XỬ LÝ TRANH CHẤP 

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến việc mở và sử dụng tài 

khoản thì Khách hàng và Public Bank Vietnam sẽ cùng nhau giải quyết thông qua 

thương lượng, hòa giải trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.  

Trong trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải thì các bên có 

quyền đưa vụ tranh chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam để giải quyết. 

VII. THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN 

Khách hàng đồng ý rằng, Ngân hàng có quyền thêm vào, thay đổi, điều chỉnh (các) 

Điều khoản và Điều kiện hiện hành nêu trên nếu xét thấy cần thiết. Ngân hàng sẽ thông 

báo việc sửa đổi, bổ sung đối với các Điều kiện, Điều khoản trên trang Web của Ngân 

hàng hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi thông báo cho Khách hàng 

qua một trong các phương tiện: gửi bưu điện, email, điện thoại cố định, tin nhắn qua 

điện thoại di động của Khách hàng 07 ngày (trừ trường hợp luật pháp có quy định khác) 

trước khi những thay đổi này có hiệu lực. Nếu Khách hàng không đồng ý với các sửa 

đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản Ngân hàng áp dụng đối với tài khoản, Khách 

hàng có quyền chấm dứt việc sử dụng dịch vụ tài khoản tại Ngân hàng. 

VIII. HIỆU LỰC THI HÀNH 

Bản Điều khoản & Điều kiện này có hiệu lực và được áp dụng với Khách hàng kể từ 

ngày Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở tài khoản của Khách hàng được Ngân hàng chấp 

thuận. 

Khách hàng xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các Điều khoản và 

Điều kiện này, các quy định khác của Ngân hàng liên quan đến việc mở và sử dụng tài 

khoản và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan. 

Bản Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 02 bản Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trong 

trường hợp có bất kỳ sự không thống nhất nào giữa bản Tiếng Việt và Tiếng Anh, bản Tiếng 

Việt sẽ ưu tiên áp dụng trừ khi pháp luật có quy định khác. 

 


