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Điều 1. Giải thích từ ngữ:  

1. Khách hàng (KH): là cá nhân mở tài khoản thanh toán trực tuyến của 

Vietcombank (VCB).  

2. Tài khoản thanh toán trực tuyến(TK): là TK tiền gửi không kỳ hạn của KH 
mở trực tuyến trến kênh ngân hàng điện tử (NHĐT) của VCB để sử dụng các 

dịch vụ thanh toán do VCB cung ứng. 

3. Dịch vụ mở TK trực tuyến dành cho KH (gọi tắt là Dịch vụ mở tài khoản 
trực tuyến) là dịch vụ cho phép KH mở tài khoản thanh toán(không áp dụng 

đối với TK chung, TK mở thông qua người đại diện theo pháp luật) và đăng 

ký sử dụng SPDV kèm theo mở TK hoàn toàn trên ứng dụng VCB Digibank hoặc 

kênh NHĐT khác theo quy định từng thời kỳ của VCB, không cần phải gặp 

mặt trực tiếp tại điểm giao dịch của ngân hàng. 

4. Địa điểm giao dịch (ĐGD): là địa điểm giao dịch thuộc mạng lưới hoạt 
động của VCB bao gồm Trụ sở CN và các phòng giao dịch. 

5. Chủ TK: là cá nhân đứng tên mở TK. 
6. Xác thực trực tiếp là việc cán bộ VCB kiểm tra, đối chiếu thông tin KH 

đã cung cấp khi mở tài khoản trực tuyến, thu thập chữ ký và các thông 

tin bổ sung của KH thông qua gặp mặt trực tiếp KH tại ĐGD. 

7. Đóng TK: là việc VCB tất toán TK, đóng hồ sơ thông tin TK và số TK của 
KH. Số TK đã bị đóng có thể được sử dụng để đăng ký cho KH khác.   

8. Tạm khóa TK: là việc VCB tạm dừng giao dịch (tạm ngừng mọi hoạt động 
chi tiền hoặc/và thu tiền) toàn bộ hoặc một phần số tiền trên TK khi 

chủ TK (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ TK) yêu cầu bằng văn bản 

hoặc theo thỏa thuận trước giữa chủ TK và VCB phù hợp quy định của 

pháp luật, trừ trường hợp chủ TK 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.  

9. Phong toả TK: là việc VCB tạm thời ngừng mọi hoạt động chi tiền hoặc/ và 
thu tiền của toàn bộ hoặc một phần số tiền trên TK trong các trường hợp 

được phép theo quy định của pháp luật mà không bắt buộc phải thỏa thuận 

trước với chủ TK.  

10. Chứng từ TK: là các giấy tờ ghi nhận các giao dịch TK đã hoàn thành, bao 
gồm: các giấy báo Có, giấy báo Nợ, giấy tờ sao kê TK theo định kỳ, giấy 

báo số dư TK, sổ phụ TK và các giấy tờ khác liên quan đến TK. 

11. Số dư được phép sử dụng: là số tiền KH có thể sử dụng từ TK của mình. Số 
dư được phép sử dụng bằng (=) số dư có trên TK trừ (-) các khoản phong 

toả trừ (-) các khoản tạm khóa.  

12. Hạn mức giao dịch qua TK: là tổng số tiền tối đa trên TK mà chủ TK được 
sử dụng để giao dịch, theo loại giao dịch, số lần thực hiện theo quy 

định của VCB từng thời kỳ. Đối với các KH đã mở thành công TK trực tuyến 

và chưa xác thực trực tiếp tại ĐGD của VCB, tổng hạn mức ghi nợ TK tối 

đa là 100 triệu/tháng/KH (trừ ghi nợ để mở/nộp thêm tiền vào tài khoản 

tiền gửi có kỳ hạn, đăng ký tiết kiệm tự động trên kênh NHĐT).    

 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của KH:  

1. Được quyền sử dụng số dư được phép sử dụng trên TK của mình (trong hạn 
mức giao dịch TK) để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Chủ 

TK được VCB tạo mọi điều kiện để sử dụng TK của mình thuận tiện và an 

toàn.  
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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 TK theo quy định của pháp luật và 
của VCB, trừ việc xác thực trực tiếp tại ĐGD theo quy định tại khoản 6 

Điều 1 nêu trên.  

4. Được 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 TK của 

mình trong thoả thuận với VCB.  

5. KH mở tài khoản trực tuyến cần phải hoàn thành xác thực trực tiếp thành 
công trước khi thực hiện các loại giao dịch khác tại ĐGD và nhận thẻ ghi 

nợ vật lý.    

6. Đồng ý nhận các tin nhắn, email, cuộc gọi từ VCB đến số điện thoại, địa 
chỉ email đăng ký của KH về các dịch vụ mới, các chương trình khuyến mại 

về dịch vụ và các thông báo liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của KH 

cũng như các yêu cầu nhận biết và/hoặc nhận biết nâng cao, xác minh và 

cập nhật thông tin KH và các bên liên quan. 

7. Đảm bảo có đủ số tiền trên TK để thực hiện các lệnh thanh toán đã lập. 
Trường hợp có thỏa thuận thấu chi với VCB thì phải thực hiện các nghĩa 

vụ liên quan được quy định tại thỏa thuận thấu chi đã ký kết khi chi trả 

vượt quá số dư Có trên TK.  

8. Chấp hành các quy định của pháp luật và Quy định của VCB về mở và sử 
dụng TK tiền gửi tại VCB.  

9. Thông báo kịp thời cho VCB khi phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trên TK 

của mình hoặc nghi ngờ TK của mình bị lợi dụng.  

10. Hoàn trả hoặc phối hợp với VCB hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm 
lẫn đã ghi Có vào TK của mình (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 TK tại VCB (bao gồm cả các thông tin về KH, các bên liên quan và 

giấy tờ, chứng từ liên quan). Thông báo kịp thời và gửi các giấy tờ liên 

quan đến ĐGD của VCB khi có sự thay đổi về thông tin trong hồ sơ mở TK.  

13. Phối hợp với Vietcombank để xử lý sự cố gian lận hoặc có dấu hiệu gian 
lận liên quan đến dịch vụ Mở tài khoản thanh toán trực tuyến nếu được 

Vietcombank yêu cầu.  

14. Chịu mọi trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa 
đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua TK do lỗi của mình. 

15. Không được cho thuê, cho mượn TK,cho phép người khác sử dụng tài 

khoản  của mình trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

16. Không được sử dụng TK của mình để thực hiện các giao dịch nhằm mục đích 
rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, 

vi phạm cấm vận, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật 

khác.  

17. Không có các chủ sở hữu hưởng lợi, không tham gia các thỏa thuận pháp lý 
được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước 

về ủy thác, ủy quyền đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản tại 

thời điểm mở tài khoản thanh toán trực tuyến.  

18. Thông báo cho VCB trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi thông tin về 
việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của VCB về phòng chống rửa 

tiền, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt, cấm vận, đạo luật FATCA và các quy định khác có liên 

quan.  
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19. Chịu trách nhiệm bảo vệ các bí mật thông tin TK, giao dịch của cá nhân 
do mình quản lý để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch thanh toán.  

20. Cam kết nguồn gốc tài sản/tiền có nguồn gốc hợp pháp, minh bạch. 
21. Tuân thủ các quy định của pháp luật và của VCB về phòng chống rửa tiền, 

chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt, cấm vận, đạo luật FATCA và các quy định khác có liên quan.  

22. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa 
thuận trước bằng văn bản giữa chủ TK với VCB không trái với quy định của 

pháp luật hiện hành.  

23. KH chịu trách nhiệm trong trường hợp người hưởng đã nhận tiền và chịu 
các khoản phí thực tế phát sinh theo quy định tại biểu phí do ngân hàng 

công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của NH trong từng thời 

kỳ. 

 

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của VCB 

1. Được chủ động trích (ghi Nợ) TK của KH trong các trường hợp sau:  
a) Để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, tiền lãi, và các chi phí phát sinh 

trong quá trình quản lý TK và cung ứng các dịch vụ thanh toán theo thỏa 

thuận trước bằng văn bản với KH 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 TK theo quy định của 

pháp luật và thông báo cho chủ TK biết.  

d) Khi phát hiện đã ghi Có nhầm vào TK của KH 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 TK và VCB.  

2. Được từ chối thực hiện lệnh thanh toán của KH trong những trường hợp 
sau:  

a) Chủ TK 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 TK hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa chủ TK với VCB.  

b) TK 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 mục đích rửa tiền, tài trợ 

khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của 

pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.  

d) TK đang tạm khóa, bị phong tỏa toàn bộ hoặc TK đang bị đóng, TK bị tạm 
khóa hoặc phong tỏa một phần mà phần không bị tạm khóa, phong tỏa không 

có đủ số dư để thực hiện các lệnh thanh toán.  

3. Được tạm dừng lệnh thanh toán và các giao dịch khác của KH theo quy định 
của pháp luật và của VCB trong từng thời kỳ. 

4. Trường hợp cần xác minh thông tin, Vietcombank sẽ gửi thư qua đường bưu 
điện tới địa chỉ hoặc thông báo tới email/số điện thoại KH đã đăng ký. 

Nếu Vietcombank không nhận được phản hồi của KH hoặc KH không phối hợp 

tới ĐGD theo đề nghị của Vietcombank trong vòng 60 ngày kể từ ngày 
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Vietcombank gửi thông báo thành công, Vietcombank được quyền tạm ngừng 

cung cấp dịch vụ, khoanh giữ số dư trong tài khoản. Thông báo của VCB 

tới KH được tính là thành công được xác định theo phản hồi của đơn vị 

cung cấp dịch vụ (nhà mạng viễn thông) hoăc phản hồi trên ứng dụng của 

VCB. Dịch vụ sẽ được VCB cung cấp lại và giải khoanh khi KH đến ngân 

hàng làm thủ tục xác minh thông tin để đảm bảo KH là người chủ tài khoản 

hợp pháp  

5. Được yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán hoàn trả đầy đủ 
các khoản tiền do VCB/tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác sai sót, 

nhầm lẫn đã ghi Có vào TK của mình (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ 

thống của VCB/tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác).  

6. Được quyền thu phí khi cung ứng các dịch vụ thanh toán theo quy định của 
pháp luật.  

7. Được quyền trì hoãn giao dịch, từ chối và/hoặc ngừng cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ trong những trường hợp sau: 

a) Khi phát hiện có rủi ro liên quan đến việc vi phạm các quy định của pháp 
luật và của VCB về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống 

tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận, đạo luật FATCA và 

các quy định khác có liên quan. 

b) Chủ TK thuộc phạm vi hạn chế hoặc từ chối giao dịch theo quy định của 
VCB từng thời kỳ. 

c) KH từ chối hoặc không hợp tác cung cấp thông tin cho VCB theo yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo các quy định pháp luật liên 

quan về nhận biết, xác minh, cập nhật thông tin, đánh giá tăng cường về 

KH và/hoặc giao dịch cho mục đích tuân thủ quy định phòng, chống rửa 

tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt, cấm vận và đạo luật FATCA. 

8. Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá 
trình mở và sử dụng TK tùy theo yêu cầu và đặc thù hoạt động của VCB phù 

hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.  

9. 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 TK không thông báo 

cho VCB bằng văn bản.  

10. Thực hiện lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng TK của chủ TK phù hợp với 
quy định và thoả thuận giữa VCB với KH sau khi đã kiểm tra, kiểm soát 

tính hợp pháp, hợp lệ của các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng TK 

đó.  

11. Lưu giữ và cập nhật đầy đủ các mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) của KH đã 
đăng ký để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng TK. 

12. Ghi Có vào TK của KH kịp thời các lệnh thanh toán chuyển tiền đến, nộp 
tiền mặt vào TK; hoàn trả kịp thời các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn 

đã ghi Nợ đối với TK của KH.  

13. Thông tin đầy đủ, kịp thời tới chủ TK về số dư, các giao dịch phát sinh 
trên TK và việc tạm khóa, phong tỏa TK và các thông tin cần thiết khác 

trong quá trình sử dụng TK bằng văn bản hoặc thư điện tử hoặc điện thoại 

có ghi âm hoặc các hình thức khác phù hợp quy định của pháp luật và chịu 

trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin mà mình cung cấp.  

14. Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi nội dung trong 
hồ sơ mở TK của chủ TK. Bảo quản, lưu trữ hồ sơ mở TK và các chứng từ 

giao dịch qua TK theo đúng quy định của VCB và của Ngân hàng Nhà nước.  

15. Đảm bảo an toàn số dư trên TK và bảo mật thông tin liên quan đến TK và 
giao dịch trên TK của KH theo quy định của pháp luật.  
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16. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo 
trên TK của chủ TK do lỗi của VCB.  

17. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ 
khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.  

18. Xây dựng quy trình nội bộ về mở và sử dụng TK. Hướng dẫn, thông báo công 
khai để KH biết và giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại 

trong quá trình mở và sử dụng TK.  

19. Được cung cấp thông tin 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 theo 

thỏa thuận của KH với VCB.  

20. Thu thập và báo cáo các thông tin của KH theo quy định về phòng, chống 
rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt, quy định cấm vận và tuân thủ đạo luật FATCA. 

21. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa 
thuận trước bằng văn bản giữa chủ TK với VCB không trái với quy định của 

pháp luật hiện hành.  

 

Điều 4. Quản lý TK  

1. Địa điểm giao dịch:  
a) KH có thể thực hiện giao dịch tại mọi ĐGD của VCB. Ngoại trừ giao dịch 

chấm dứt ủy quyền phải được thực hiện tại địa điểm đăng ký ủy quyền.  

b) Các giao dịch thực hiện trên phương tiện điện tử và các máy móc thiết bị 
tự động khác được quy định cụ thể theo từng sản phẩm, dịch vụ do VCB 

cung ứng.  

2. Lãi suất: KH được hưởng lãi trên số dư Có theo mức lãi suất tiền gửi 
không kỳ hạn do VCB công bố trong từng thời kỳ tại địa điểm giao dịch và 

website https://portal.vietcombank.com.vn hoặc theo thỏa thuận với KH. 

KH phải chịu phí và lãi trên số dư Nợ theo quy định về phí của VCB. 

3. Phí quản lý TK, phí giao dịch TK, các khoản phí liên quan khác và việc 
thay đổi về phí: theo biểu phí do VCB công bố theo từng thời kỳ tại địa 

điểm giao dịch và website https://portal.vietcombank.com.vn hoặc theo 

các thoả thuận của KH với VCB phù hợp quy định của pháp luật. 

4. Cung cấp chứng từ TK và thông tin KH, thông tin TK KH: VCB cung cấp kịp 
thời chứng từ TK cho chủ TK theo thỏa thuận giữa VCB và chủ TK. Các 

thông tin liên quan đến KH, TK KH được VCB cung cấp theo yêu cầu đột 

xuất hoặc định kì theo thỏa thuận bằng văn bản giữa VCB và KH. Khi yêu 

cầu cung cấp thông tin đột xuất, KH phải trả phí cho VCB theo biểu phí 

của VCB trong từng thời kỳ. Việc cung cấp thông tin liên quan đến KH, TK 

KH cho các nhu cầu khác thực hiện theo quy định của VCB, các quy định 

pháp luật của Việt Nam và quốc tế mà VCB phải tuân thủ. 

 

Điều 5. Tạm khóa TK  

1. TK được tạm khóa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên TK trong các trường 
hợp sau (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 3 Điều khoản, điều 

kiện này):  

a) Khi có văn bản yêu cầu của chủ TK (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ 
TK).  

b) Theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ TK và VCB. 
c) Các trường hợp được phép theo quy định của pháp luật đối với TK có mục 

đích chuyên dùng.  

2. Việc chấm dứt tạm khóa TK và việc xử lý các lệnh đi, đến trong thời gian 
tạm khóa thực hiện theo yêu cầu của chủ TK hoặc người đại diện hợp pháp 

của chủ TK hoặc theo văn bản thỏa thuận giữa chủ TK với VCB.  

https://portal.vietcombank.com.vn/
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Điều 6. Phong toả TK  

1. VCB thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên TK của chủ TK 
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 TK của KH 
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 TK không vượt quá số tiền trên lệnh 

chuyển tiền bị sai sót, nhầm lẫn.  

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và quy định của VCB phù 
hợp quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. 

2. Ngay sau khi phong tỏa TK, VCB phải thông báo bằng văn bản hoặc thư điện 
tử hoặc điện thoại có ghi âm hoặc các hình thức khác phù hợp quy định 

của pháp luật về việc TK bị phong tỏa hoặc bằng hình thức thông báo đã 

thỏa thuận tại văn bản thỏa thuận trước giữa VCB và chủ TK cho chủ TK 

hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ TK biết về 

lý do và phạm vi phong tỏa TK.  

3. Số tiền bị phong toả trên TK phải được bảo toàn và kiểm soát chặt theo 
nội dung phong toả và vẫn được hưởng lãi tiền gửi theo quy định của VCB 

phù hợp quy định của pháp luật. Trường hợp TK bị phong toả một phần thì 

phần không bị phong toả vẫn được sử dụng như bình thường.  

4. Việc phong toả TK 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 

TK.  

c) VCB đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền.  
d)  
 

Điều 7. Đóng TK  

1. VCB thực hiện đóng TK của KH trong các trường hợp sau:  
a) Có văn bản yêu cầu đóng TK của chủ TK và chủ TK đã thực hiện đầy đủ các 

nghĩa vụ liên quan đến TK.  

b) Chủ TK là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất 
năng lực hành vi dân sự.  

c) Chủ TK vi phạm cam kết hoặc các thỏa thuận bằng văn bản về mở và sử dụng 
TK với VCB.  

d) Khi TK có số dư bằng 0 trong thời gian trên 12 tháng liên tục.  
e) Khi kết thúc hiệu lực của Hợp đồng mở và sử dụng TK đã được lập bằng văn 

bản với VCB. 

f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.  
2. Sau khi đóng TK, VCB phải thông báo cho chủ TK, người giám hộ hoặc người 

thừa kế hợp pháp biết (trong trường hợp chủ TK cá nhân bị chết, bị tuyên 

bố là đã chết hoặc mất tích).  

3. Số dư còn lại sau khi đóng TK được xử lý như sau:  
a) Thanh toán phí đóng TK (nếu có) và các khoản phí liên quan khác theo 

biểu phí của VCB được công bố tại các địa điểm giao dịch và/hoặc website 

của VCB trong từng thời kỳ.  

b) Chi trả theo yêu cầu của chủ TK, người giám hộ, người đại diện theo pháp 
luật của chủ TK (trường hợp chủ TK là người hạn chế năng lực hành vi dân 

sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, 
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làm chủ hành vi hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường 

hợp chủ TK cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích).  

c) Trường hợp đóng TK khi 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 người 

thừa kế hợp pháp phải được bù trừ với số công nợ của chủ TK tính đến 

thời điểm đóng TK với toàn hệ thống VCB theo văn bản thỏa thuận giữa chủ 

TK với VCB.  

d) Chi trả theo quyết định của toà án.  
e) Quản lý trên TK phải trả đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số 

dư trên TK 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 

TK.  

4. Sau khi đóng TK, KH phải làm thủ tục để mở TK mới trong trường hợp KH 
muốn sử dụng các dịch vụ về TK của VCB.  

5. VCB không cung cấp cho KH thông tin TK đã đóng trừ trường hợp đặc biệt 
theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được 

VCB chấp thuận.  

 

Điều 8. Uỷ quyền sử dụng TK:  

1. KH có thể uỷ quyền bằng văn bản 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. 

Người được ủy quyền phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi 

dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện. Trong thời 

gian uỷ quyền, người được uỷ quyền có quyền và nghĩa vụ như người ủy 

quyền trong phạm vi được ủy quyền. Việc ủy quyền này chỉ được thực hiện 

khi KH đã thực hiện xác thực tài khoản tại ĐGD của VCB.  

2. Văn bản ủy quyền cần ghi rõ phạm vi ủy quyền đối với sử dụng TK, thay 
đổi thông tin TK, tạm khóa TK, đóng TK, mở mới TK và có mẫu chữ ký của 

người được ủy quyền (nếu không có bản đăng ký mẫu chữ ký).  

3. Trường hợp người ủy quyền muốn thay đổi nội dung ủy quyền phải lập văn 
bản ủy quyền mới thay thế văn bản ủy quyền cũ và thực hiện thay đổi 

thông tin tại VCB. 

4. Sau khi tiếp nhận thông báo chấm dứt ủy quyền của chủ TK, VCB tiến hành 
xác nhận việc chấm dứt ủy quyền và hủy thông tin về người được ủy quyền 

trên hệ thống cơ sở dữ liệu của VCB ngay trong ngày làm việc. Việc chấm 

dứt ủy quyền có hiệu lực ngay sau khi VCB đưa thông tin chấm dứt ủy 

quyền lên hệ thống cơ sở dữ liệu của VCB. 

 

Điều 9. Tra soát, khiếu nại và giải quyết tranh chấp  

1. VCB tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của KH trong quá trình sử dụng 
TK qua các hình thức: 

a) Tiếp nhận qua tổng đài điện thoại (có ghi âm): 
i. Tất cả các tra soát, khiếu nại của KH qua tổng đài điện thoại chăm sóc 

KH của VCB đều được ghi âm. 

ii. Trường hợp các giao dịch tra soát do lỗi của KH: Trong vòng 05 ngày làm 
việc, KH cần bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu của VCB 

quy định cho từng dịch vụ cung ứng sản phẩm (mẫu giấy hoặc mẫu điện tử) 

làm căn cứ chính thức để xử lý tra soát, khiếu nại. 

b) Tiếp nhận tại các điểm giao dịch của VCB: KH nộp giấy đề nghị tra soát, 
khiếu nại theo mẫu của VCB quy định cho từng dịch vụ cung ứng sản phẩm. 

c) Tiếp nhận trên các kênh ngân hàng điện tử: theo khả năng cung ứng dịch 
vụ của VCB từng thời kỳ. 
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2. KH 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.  

3. 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 KH 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 KH. Trường hợp tra soát, khiếu nại liên quan đến 

dịch vụ thẻ, thời hạn xử lý theo quy định của pháp luật và của VCB. 

b) Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra 
soát, khiếu nại cho KH, VCB thực hiện bồi hoàn tổn thất cho KH theo thỏa 

thuận và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát 

sinh không do lỗi của KH và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả 

kháng theo quy định của pháp luật.  

c) Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định 
tại điểm a khoản 3 Điều này 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 KH về phương án xử lý tra soát, khiếu nại.  

4. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, VCB thực hiện báo cáo các 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; đồng thời thông báo bằng văn bản cho 

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

5. Trường hợp cần xác minh thông tin, VCB sẽ gửi thư qua đường bưu điện tới 
địa chỉ hoặc thông báo tới email/số điện thoại KH đã đăng ký. Nếu VCB 

không nhận được phản hồi của chủ tài khoản hoặc chủ tài khoản không phối 

hợp tới ĐGD theo đề nghị của VCB trong vòng 60 ngày kể từ ngày VCB gửi 

thông báo, VCB thực hiện tạm ngừng cung cấp dịch vụ, khoanh giữ số dư và 

gắn thông báo trên hệ thống. Dịch vụ sẽ được cung cấp lại và giải khoanh 

giữ số dư trên tài khoản khi KH đến ngân hàng làm thủ tục xác minh thông 

tin để đảm bảo KH là người chủ tài khoản hợp pháp. 

6. 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 nội dung khác 

1. Bản Điều khoản và điều kiện mở và sử dụng TK này được lập bằng tiếng 
Việt và được điều chỉnh theo các quy định pháp luật liên quan của Việt 

Nam.  

2. Bản Điều khoản và điều kiện mở và sử dụng TK này là một phần không tách 
rời của Hợp đồng mở và sử dụng TK giữa chủ TK và VCB.  

 

Thông tin liên hệ của VCB  

 ức của VCB: https://portal.vietcombank.com.vn  

 Dịch vụ khách hàng 24/7: hotline 1900545413;  

 ạng lưới điểm giao dịch của VCB;  

 ụ sở chính: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam   

Địa chỉ: Số 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam  

Điện thoại: (84.24) 3934 3137  

        Fax: (84.24)3826 9067    


