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1         Hồ Sơ Dịch Vụ
1.1         Hồ Sơ Dịch Vụ điều chỉnh việc cung cấp Dịch Vụ. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào trong Hồ Sơ Dịch Vụ, sẽ áp dụng thứ tự ưu tiên sau đây:
(a)   Điều Kiện Áp Dụng Riêng Cho Quốc Gia được áp dụng;
(b)   Các Tài liệu Hỗ Trợ được áp dụng;
(c)   bất kỳ Phụ Đính có liên quan nào;
(d)   bất kỳ Phụ Chương có liên quan nào;
(e)   bất kỳ Phụ Lục Về Dịch Vụ có liên quan nào; và
(f)    Các Điều Khoản.
1.2         Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bất kỳ các điều khoản nào của Hồ Sơ Dịch Vụ có thứ tự ưu tiên ngang Hàng nhau theo quy định tại Điều 1.1, điều khoản áp dụng cho một Dịch Vụ cụ thể sẽ ưu tiên điều chỉnh liên quan đến việc Ngân Hàng cung cấp Dịch Vụ đó cho Khách Hàng.
1.3         Hồ Sơ Dịch Vụ bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên liên quan đến các giao dịch được dự kiến trong Hồ Sơ Dịch Vụ và thay thế tất cả thỏa thuận trước đây giữa Các Bên liên quan đến Dịch Vụ và mỗi Bên xác nhận rằng, khi chấp thuận những điều khoản của Hồ Sơ Dịch Vụ, Bên đó không dựa vào bất kỳ cam đoan, bảo đảm, hợp đồng bảo đảm hoặc những hỗ trợ khác nào được đưa ra bởi hoặc thay mặt cho Bên kia, dù là được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, trừ trường hợp được quy định trong Hồ Sơ Dịch Vụ. Nếu không có Điều 1.3 này, mỗi Bên khước từ mọi quyền và biện pháp khắc phục mà Bên đó có thể có đối với bất kỳ cam đoan, bảo đảm, hợp đồng bảo đảm hoặc các đảm bảo nào khác dù là được trình bày rõ ràng hay ngụ ý. Không nội dung nào trong Điều 1.3 sẽ giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hành vi gian lận.
1.4         Trong Hồ Sơ Dịch Vụ, tham chiếu đến từ chỉ số ít bao gồm cả việc tham chiếu đến từ chỉ số nhiều và ngược lại. Tiêu đề của các Điều, Khoản chỉ được sử dụng để tiện tham khảo và không ảnh hưởng đến việc diễn giải điều khoản đó. Trừ khi có quy định khác đi trong một Hồ Sơ Dịch Vụ, bất kỳ thuật ngữ viết bằng chữ in hoa nào trong Hồ Sơ Dịch Vụ sẽ có nghĩa như được quy định trong Các Điều Khoản. Mỗi tham chiếu đến một tài liệu hoặc một thỏa thuận (dù là trực tuyến hoặc bản in bằng giấy) là tham chiếu đến tài liệu hoặc thỏa thuận đó đã được sửa đổi hoặc điều chỉnh tùy từng thời điểm. 
2         Thẩm Quyền
2.1         Khách Hàng hoặc bất kỳ bên nào được Khách Hàng ủy quyền hợp lệ để đại diện Khách Hàng sẽ cung cấp cho Ngân Hàng các tài liệu nhằm xác định Người Được Ủy Quyền. Ngân Hàng được phép căn cứ vào các tài liệu được cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả hình thức điện tử, và được Ngân Hàng chấp thuận.  
2.2         Phụ thuộc vào bất kỳ hạn chế bằng văn bản nào đã được Ngân Hàng nhận và chấp thuận, Khách Hàng xác nhận rằng mỗi Người Được Ủy Quyền sẽ được phép:
(a)   thực hiện tất cả các hành vi hợp pháp thay mặt cho Khách Hàng liên quan đến bất kỳ Tài Khoản hoặc Dịch Vụ nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc, mở, đóng và sử dụng các Tài Khoản, ký kết bất kỳ thỏa thuận nào (bao gồm cả hợp đồng tín dụng), các tờ khai hoặc bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến Tài Khoản hoặc Dịch Vụ và thực hiện các bảo đảm, bồi thường hoặc các cam kết khác với Ngân Hàng; và
(b)   trao quyền thực hiện các hành vi này cho bất kỳ người nào được chỉ định trong bất kỳ tài liệu nào được cung cấp cho Ngân Hàng dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả hình thức điện tử và được Ngân Hàng chấp thuận.  
2.3         Khách Hàng xác nhận rằng mỗi Người Được Ủy Quyền sẽ được phép hành động như đã nêu trong Điều 2.2(a) và Điều 2.2(b) cho đến khi Ngân Hàng nhận được thông báo bằng văn bản, theo mẫu và nội dung được Ngân Hàng chấp nhận, về việc thay đổi Người Được Ủy Quyền, hoặc một người được trao quyền phù hợp với quy định tại Điều này, và Ngân Hàng có cơ hội hợp lý để hành động theo đó.
3         Thông Tin Tiên Lạc, Chỉ Thị và Quy Trình Bảo Mật
3.1         Các Bên phải tuân thủ các Quy Trình Bảo Mật. Khách Hàng phải tuân thủ Quy Trình Bảo Mật khi truy cập vào các kênh liên lạc do Ngân Hàng cung cấp và khi đưa ra Chỉ Thị hoặc các Thông Tin Liên Lạc thông qua các kênh này. Ngân Hàng sẽ tuân thủ Quy Trình Bảo Mật khi nhận các Chỉ Thị hoặc Thông Tin Liên Lạc để xác lập tính hiệu lực của các chỉ thị, thông tin này.
3.2         Ngân Hàng không có nghĩa vụ thực hiện bất cứ hành động nào nằm ngoài phạm vi của Quy Trình Bảo Mật nhằm thiết lập và dựa vào thẩm quyền hoặc danh tính của bất kỳ người nào gửi Chỉ Thị hoặc Thông Tin Liên Lạc thay mặt cho Khách Hàng. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót xuất phát từ phía Khách Hàng hoặc về sự trùng lặp của bất kỳ Chỉ Thị nào của Khách Hàng và có quyền hành động trên bất kỳ Chỉ Thị nào chỉ dựa vào tham chiếu mã số ngân hàng hoặc số tài khoản, ngay cả khi tên ngân hàng hoặc tên tài khoản được cung cấp. Một lệnh SWIFT đã được xác thực và gửi tới Ngân Hàng dưới tên của Khách Hàng (hoặc của chủ thể được Khách Hàng ủy quyền để đại diện cho Khách Hàng gửi lệnh SWIFT) có thể được Ngân Hàng dựa vào như thể lệnh đó là do Người Được Ủy Quyền đưa ra.
3.3         Nếu Ngân Hàng nghi ngờ về tính pháp lý, xuất xứ hoặc thẩm quyền của một Chỉ Thị, Ngân Hàng sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để điều tra vấn đề. Nếu các kết quả điều tra dẫn đến hoặc, theo ý kiến của Ngân Hàng, có khả năng dẫn đến Chỉ Thị bị khước từ hoặc được thực hiện không theo ngày hiệu lực áp dụng hoặc ngoài khoảng thời gian đã thỏa thuận, Ngân Hàng sẽ thông báo cho Khách Hàng biết trong thời gian sớm nhất có thể, với điều kiện là việc thông báo này là không bị cấm bởi luật, quy định, lệnh hoặc Cơ Quan Có Thẩm Quyền.
3.4         Ngân Hàng sẽ bằng mọi nỗ lực hợp lý để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào do Khách Hàng đưa ra để thay đổi hoặc hủy bỏ Chỉ Thị và, phụ thuộc vào sự nỗ lực của Ngân Hàng, Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về mọi Tổn Thất liên quan đến Chỉ Thị đó. 
3.5         Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và truyền tải đúng nội dung của Chỉ Thị và đảm bảo chúng được thực hiện theo mục đích chủ định của Khách Hàng, bao gồm cả khi Khách Hàng yêu cầu Ngân Hàng chuyển thông tin đến cho bên thứ ba. Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách Hàng khi Ngân Hàng quyết định tuân thủ theo yêu cầu này và Khách Hàng phải thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng yêu cầu của mình sẽ không làm phát sinh bất kỳ khiếu nại nào đối với Ngân Hàng. Nếu Ngân Hàng chấp nhận một Chỉ Thị được khởi tạo một cách thủ công (là Chỉ Thị không được gửi qua các kênh thông tin liên lạc điện tử do Ngân Hàng cung cấp, mà qua, ví dụ như điện thoại, fax hoặc chuyển trực tiếp), thì Khách Hàng sẽ chiu trách nhiệm về mọi Tổn Thất liên quan, với điều kiện là Ngân Hàng hành động phù hợp với các Quy Trình Bảo Mật hiện hành.
3.6         Với điều kiện không gây ảnh hưởng và căn cứ vào các quy định đa nêu trước đây trong Điều 3, nếu Ngân hàng thực hiện Lệnh theo Thủ tục bảo mật mà theo đó, các khiếu kiện của Khách hang là không hợp lệ thì Ngân hàng sẽ chỉ chịu trách nhiệm thực hiện Lệnh đó nào nếu:
(a)   Ngân hàng không thể chứng minh rằng Ngân hàng hành động theo Thủ tục bảo mật; hoặc
(b)  Ngân hàng chứng minh được rằng Ngân hàng hành động theo Thủ tục bảo mật nhưng Khách hàng chứng minh được rằng Lệnh không hợp lệ đó không được tạo bởi người (i) được ủy thác tại thời điểm bất kỳ thay mặt cho Khách hàng chịu trách nhiệm về Lệnh hoặc Thủ tục bảo mật hiện hành, hoặc (ii) được phép ra vào cơ sở của Khách hàng, sử dụng thiết bị, truy cập hệ thống hoặc thiết bị truyền phát, hoặc (iii) thu thập thông tin từ nguồn dữ liệu do Khách hàng kiểm soát (chẳng hạn như mã khóa và mật khẩu) và thông tin đó tạo điều kiện để hành vi vi phạm Thủ tục bảo mật diễn ra. 
Trừ trường hợp một trong các điều kiện được quy định tại đoạn (a) và (b) của điều khoản này được đáp ứng, Ngân hàng có quyền thực thi hoặc giữ lại khoản thanh toán từ Khách hàng đối với Lệnh đó.
3.7         Trong một vài trường hợp, các Thông Tin Liên Lạc (bao gồm thư điện tử, thư thoại, tin nhắn (SMS), các cuộc điện thoại và sử dụng trang web) cũng như các thư từ trao đổi bằng giấy do một trong hai Bên tiếp nhận như phong bì hoặc bưu kiện có thể bị giám sát, thu giữ hoặc kiểm tra (nếu phù hợp) bằng cách sử dụng các thiết bị giám sát hoặc các phương tiện kỹ thuật hoặc vật lý khác. Việc giám sát này có thể được thực hiện khi cần thiết và trong phạm vi được yêu cầu hoặc cho phép và cho các mục đích được phép bởi luật, quy định, lệnh hoặc Cơ Quan Có Thẩm Quyền tùy từng thời điểm, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc ghi nhận lại bằng chứng của giao dịch kinh doanh và cũng như để đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy trình tương ứng của Các Bên. Phụ thuộc vào bất kỳ luật và quy định áp dụng, tất cả các cuộc trao đổi trên điện thoại có thể được ghi âm lại bởi hoặc cho Bất kỳ một bên mà không cần báo trước. Các hồ sơ hoặc bản ghi âm này là và sẽ vẫn là tài sản độc quyền sở hữu của Bên tạo ra chúng và mỗi Bên đều có quyền trình ra như là bằng chứng trong bất kỳ quy trình tố tụng nào được tiến hành liên quan đến Hồ Sơ Dịch Vụ. 
3.8         Các kênh thông tin liên lạc do Ngân Hàng cung cấp có thể bị Ngân Hàng tạm ngưng để bảo trì hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác mà Ngân Hàng cân nhắc hợp lý là cần thiết để. Ngân Hàng sẽ thông báo trước một các hợp lý cho Khách Hàng về việc tạm ngưng nếu việc này là có thể thực hiện được.
4         Ghi Có và Ghi Nợ
4.1         Nếu một Tài Khoản được Ghi Có do lỗi hoặc đang chờ được nhận chuyển tiền, mà khoản tiền này lại không được nhận hoặc số tiền chuyển khoản gốc bị đảo ngược, Ngân Hàng có quyền đảo ngược toàn bộ hoặc một phần khoản Ghi Có này bao gồm bất kỳ tiền lãi phát sinh nào, thực hiện bút toán phù hợp với Tài Khoản, và, trừ trường hợp do lỗi Ngân Hàng, ghi nợ hoặc yêu cầu bồi hoàn ngay lập tức mọi Tổn Thất mà Ngân Hàng phải chịu liên quan theo đó, nếu phù hợp.
4.2         Ngân Hàng không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ Chỉ Thị nào dẫn đến việc ghi nợ một Tài Khoản và khiến cho Tài Khoản đó bị thấu chi mà không có sự chấp thuận của Ngân Hàng hoặc vượt hạn mức thấu chi đã được thỏa thuận, hoặc Tài Khoản phụ thuộc vào quyền của bên thứ ba đã được thực thi, ví dụ như lệnh đóng băng theo yêu cầu của chủ nợ.
4.3         Nếu Khách Hàng đưa ra Chỉ Thị dẫn đến việc ghi nợ một Tài Khoản nhiều lần mà khi cộng dồn có thể khiến Tài Khoản bị thấu chi hoặc vượt hạn mức thấu chi đã được thỏa thuận, Ngân Hàng có thể quyết định thứ tự ghi nợ và thực hiện ghi nợ một lần hoặc từng phần.
4.4         Nếu một Tài Khoản bị thấu chi mà không có sự chấp thuận của Ngân Hàng hoặc nếu hạn mức thấu chi bị vượt quá do (i) bất kỳ ghi nợ nào hoặc (ii) hạn mức thấu chi bị rút lại hoặc thay đổi bởi Ngân Hàng phù hợp với các điều khoản áp dụng, Khách Hàng phải ngay lập tức chuyển tiền vào đủ để Tài Khoản có số dư hoặc nằm trong hạn mức thấu chi khi được yêu cầu hoặc khi biết về việc này. Để tránh nhầm lẫn, Ngân Hàng theo đây sẽ không chào mời Khách Hàng, hoặc đồng ý để tăng hạn mức, bất kỳ tiện ích thấu chi nào, và, trừ khi có quy định khác đi trong thỏa thuận ký kết giữa Ngân Hàng và Khách Hàng, bất kỳ khoản cấp tín dụng nào cũng có thể bị chấm dứt bởi Ngân Hàng vào bất cứ thời điểm nào.
5         Sao Kê
         Khách Hàng phải thông báo cho Ngân Hàng trong thời gian sớm nhất có thể và trong mọi trường hợp là trong vòng 30 ngày kể từ khi gửi bản sao kê tài khoản hoặc báo cáo giao dịch về bất kỳ lỗi nào (bao gồm các lỗi phát sinh do giao dịch gian lận hoặc không đúng thẩm quyền) trong sao kê hoặc báo cáo đó. Nếu Ngân Hàng nhận được thông báo sau thời gian này, Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Tổn Thất nào phát sinh do Khách Hàng chậm trễ trong việc thông báo.
6         Tiền Lãi
         Tiền Lãi sẽ được tích lũy hoặc, nếu áp dụng, sẽ được tính vào số dư có của một Tài Khoản theo số ngày và lãi suất áp dụng cho những ngày đó như được quy định trong bất kỳ hướng dẫn nào có liên quan hoặc khi Ngân Hàng chấp thuận cho Khách Hàng tùy từng thời điểm. Trừ khi có thỏa thuận khác giữa Các Bên, Ngân Hàng có thể thay đổi lãi suất này và Ngân Hàng sẽ thông báo cho Khách Hàng biết hoặc bằng cách khác thực hiện các thay đổi này. Khách Hàng xác nhận rằng, tùy từng trường hợp áp dụng:
(a)    Ngân Hàng có thể thực hiện thanh toán lãi sau khi trừ đi các khoản thuế và phụ thuộc vào các khoản khấu trừ hoặc tạm thu; và 
(b)    Ngân Hàng có thể ghi nợ một Tài Khoản bất kỳ khoản lãi nào tính vào Tài Khoản đó vào và khi đến hạn và khoản tiền này sẽ không bị khấu trừ hoặc tạm thu thuế hoặc các khoản phí khác so cho Ngân Hàng nhận được toàn bộ khoản tiền lãi này.
7                  Quyền Lợi Bảo đảm
                           Khách Hàng sẽ không được trao bất kỳ quyền lợi bảo đảm nào đối với hoặc không được phép chuyển giao hoặc chuyển nhượng các quyền của mình liên quan đến bất kỳ Tài Khoản nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ngân Hàng, và sự đồng ý này sẽ không bị từ chối hoặc trì hoãn mà không có lý do chính đáng.
8                  Bù Trừ
                           Ngân Hàng có thể bù trừ bất kỳ nghĩa vụ nào của Khách Hàng còn nợ Ngân Hàng khi đến hạn và phải trả với bất kỳ nghĩa vụ nào mà Ngân Hàng còn nợ Khách Hàng.
9                  Cam Đoan, Bảo Đảm và Cam Kết
9.1                  Mỗi Bên cam đoan và bảo đảm, chỉ riêng cho chính bên đó, rằng:
(a)    Bên đó là một công ty được thành lập hợp pháp hoặc, nếu không phải là một pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp của quốc gia nơi thành lập (tùy từng trường hợp cụ thể); 
(b)    Bên đó có đủ quyền hạn pháp nhân hoặc tương đương và năng lực pháp lý để ký kết (khi phù hợp) và chuyển giao, và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hồ Sơ Dịch Vụ; và
9.6                  Ngân Hàng cam kết duy trì kế hoạch đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục để phòng ngừa, ứng phó với thảm họa thiên tai để đảm bảo việc cung cấp liên tục các dịch vụ của Ngân Hàng, bao gồm cả các Dịch Vụ trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Ngân Hàng sẽ kiểm tra và rà soát kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh phòng ngừa, ứng phó với thảm họa thiên tai này tối thiểu một lần mỗi năm dương lịch.
10         Bảo Mật và Bảo Vệ Dữ Liệu
10.1         Các bên đồng ý rằng Thông Tin Bảo Mật phải được giữ bí mật, trừ trường hợp được tiết lộ phù hợp với Phụ Chương Về Bảo Mật Và Quy Định.
10.2         Các Bên phải xử lý và chuyển giao Thông Tin Khách Hàng phù hợp với Phụ Chương Về Bảo Mật Và Quy Định. 
11         Thực Hiện và Trách Nhiệm Pháp Lý
11.1         Ngân Hàng sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hồ Sơ Dịch Vụ bằng cách áp dụng mức độ kỹ năng và sự thận trọng mà ngân hàng cân nhắc một cách hợp lý tham khảo theo các tiêu chuẩn và thực hành của ngành ngân hàng.
11.2         Không Bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ:
(a)    Tổn Thất do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc gián tiếp bao gồm, nhưng không giới hạn, tiền phạt, hình phạt hoặc tiền bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt; hoặc; 
(b)   bất kỳ Tổn Thất nào dù là trực tiếp hoặc gián tiếp đối với (i) lợi nhuận (thực tế hoặc dự kiến), (ii) lợi thế thương mại hoặc (iii) cơ hội kinh doanh,
dù là biết trước hay không, thậm chí nếu một Bên thông báo cho Bên kia biết về khả năng xảy ra Tổn Thất hoặc thiệt hại này.
11.3         Bất kỳ nghĩa vụ nào của Ngân Hàng liên quan đến một Tài Khoản sẽ chỉ được thực thi tại Ngân Hàng hoặc, tại chi nhánh Ngân Hàng nơi lập Tài Khoản, chi nhánh này, trong từng trường hợp, sẽ là một nơi thanh toán độc lập, và không đặt tại hoặc đối với chi nhánh hay thành viên khác của Tập Đoàn.
11.4         Ngân Hàng chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ của mình bằng loại tiền tệ áp dụng cho các nghĩa vụ này. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, Ngân Hàng, hoặc bất kỳ trung gian nào do Ngân Hàng lựa chọn, đều có thể thực hiện quy đổi tiền tệ liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo Hồ Sơ Dịch Vụ, bằng cách áp dụng tỉ giá hối đoái hiện hành trên thị trường tại thời điểm và cho số lượng và loại giao dịch ngoại hối.
11.5         Các Bên sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ Tổn Thất nào do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra. Nếu một trong hai Bên bị ngăn chặn hoặc bị trì hoãn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hồ Sơ Dịch Vụ do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra, Bên này sẽ thông báo ngay cho bên kia biết về sự tồn tại của Sự Kiện Bất Khả Kháng. Nhiệm vụ của Ngân Hàng hoặc nhiệm vụ của bất kỳ thành viên nào trong Tập Đoàn hành động theo Chỉ Thị hoặc Thông Tin Liên Lạc, hoặc thực hiện mọi nghĩa vụ, sẽ bị tạm dừng trong thời gian Ngân Hàng và/hoặc thành viên của Tập Đoàn bị ngăn chặn hoặc bị giới hạn thực hiện việc này do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra.
11.6         Trong quá trình cung cấp Dịch Vụ, Ngân Hàng có thể sử dụng một số Nhà Cung Cấp Cơ Sở Hạ Tầng và Dịch Vụ do đó sẽ phụ thuộc các quy tắc và quy định của những Nhà Cung Cấp Cơ Sở Hạ Tầng này cũng như các hướng dẫn và thủ tục của cơ quan quản lý hoặc ban ngành có liên quan.  Cả Ngân Hàng và thành viên khác của Tập Đoàn sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Tổn Thất nào gây ra do hành động hoặc thiếu sót của Nhà Cung Cấp Cơ Sở Hạ Tầng , nhưng sẽ phải hỗ trợ phù hợp về mặt thương mại cho Khách Hàng để khắc phục các Tổn Thất này.
(c)    việc Bên đó ký kết và thực hiện Hồ Sơ Dịch Vụ không vi phạm các tài liệu thành lập của tổ chức hoặc luật, hay vị phạm các điều khoản của bất kỳ hợp đồng quan trọng nào hoặc các tài liệu khác (bao gồm, để tránh nhầm lẫn, bất kỳ tài liệu nào về ủy thác) mà Bên đó là một bên của tài liệu đó hoặc Bên đó bị ràng buộc hoặc bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ, giới hạn hoặc nghiêm cấm nào bị áp đặt cho Bên đó theo luật hoặc quy định áp dụng; và
(d)    các điều khoản của Hồ Sơ Dịch Vụ tạo thành các nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực và ràng buộc, thi hành được đối với Bên đó.
9.2                  Mỗi Bên cam đoan và cam kết thêm rằng sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo các cam đoan và bảo đảm của mình trong Điều 9.1 vẫn có giá trị pháp lý và có hiệu lực về mọi mặt cho đến khi tất cả các Hồ Sơ Dịch Vụ chấm dứt hoặc hết hạn phù hợp với các điều khoản trong các Hồ Sơ Dịch Vụ.
9.3                  Một vi phạm đối với Điều 9.1 hoặc Điều 9.2 sẽ là một vi phạm nghiêm trọng đối với Hồ Sơ Dịch Vụ. Nếu một Bên biết mình đã vi phạm Điều 9.1 hoặc Điều 9.2, Bên đó phải thông báo ngay cho Bên kia biết trong thời gian sớm nhất có thể.
9.4                  Khách Hàng cam kết sẽ:
(a)    tuân thủ tất cả các yêu cầu hợp lý cần thiết của Ngân Hàng để cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc cung cấp ngay cho Ngân Hàng tất cả các tài liệu và thông tin theo yêu cầu phù hợp của Ngân Hàng tùy từng thời điểm liên quan đến Tài Khoản hoặc Dịch Vụ; Ngân Hàng có thể căn cứ vào các tài liệu và thông tin được cung cấp này cho đến khi Khách Hàng thông báo cho Ngân Hàng biết bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào và Ngân Hàng đã có cơ hội hợp lý để hành động theo đó; và
(b)    thông báo cho Ngân Hàng trong thời gian sớm nhất có thể nếu biết về bất kỳ hành vi trộm cắp, gian lận, hành động phi pháp, Tổn Thất, thiệt hại hoặc lạm dụng khác liên quan đến Dịch Vụ hoặc liên quan đến các tài liệu, Chỉ Thị, Thông Tin Liên Lạc hoặc phương tiện thanh toán.
9.5                  Trường hợp nhiều Bên Khách Hàng hoạt động theo thỏa thuận mà không có tư cách pháp nhân riêng biệt (như các đối tượng tham gia vào một công ty liên doanh chưa hợp nhất) được xác định trên Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ với tư cách là đồng chủ tài khoản của một Tài Khoản và/hoặc là nhóm người nhận dịch vụ, mỗi Bên Khách Hàng cam kết và đồng ý rằng: 
(a)    sẽ chịu trách nhiệm chung và liên đới với từng Bên Khách Hàng đối với bất kỳ nghĩa vụ nào mà Khách Hàng còn nợ Ngân Hàng hoặc các thành viên khác của Tập Đoàn theo Hồ Sơ Dịch Vụ;
(b)    mọi yêu cầu, thông báo, thỏa thuận, Chỉ Thị hoặc Thông Tin Liên Lạc do Ngân Hàng gửi đến một hoặc nhiều Bên Khách Hàng, hoặc do Ngân Hàng nhận được từ một hoặc nhiều Bên Khách Hàng, có liên quan đến Hồ Sơ Dịch Vụ sẽ được xem là một yêu cầu, thông báo, thỏa thuận, Chỉ Thị hoặc Thông Tin Liên Lạc (tùy từng trường hợp) được gửi hoặc được nhận từ tất cả Bên Khách Hàng;
(c)    nếu Ngân Hàng phát hiện hoặc nghi ngờ có căn cứ một tranh chấp nào giữa bất kỳ Bên Khách Hàng nào, Ngân Hàng có thể ngừng thực hiện Chỉ Thị cho đến khi tất cả các Bên Khách Hàng xác nhận việc Ngân Hàng được ủy quyền để thực hiện chỉ thị đó và xác nhận này phải theo đúng mẫu và nội dung được Ngân Hàng chấp nhận; và
(d)    trong trường hợp bất kỳ Bên Khách Hàng nào chấm dứt hoạt động vì bất kỳ lý do gì, Hồ Sơ Dịch Vụ vẫn tiếp tục có hiệu lực với các Bên Khách Hàng còn lại.
13.2         Ngoài các quy định nêu ở Điều 13.1, bằng cách gửi văn bản thông báo cho Khách Hàng, Ngân Hàng có thể thực hiện sửa đổi đối với Hồ Sơ Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào nhằm tuân thủ theo pháp luật hoặc quy định có hiệu lực theo thời hạn thông báo này. Ngân Hàng sẽ nỗ lực phù hợp để thông báo trước cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất có thể trong các trường hợp này.
13.3         Không Bên nào được phép chuyển nhượng các quyền hoặc chuyển giao nghĩa vụ theo Hồ Sơ Dịch Vụ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia, quyết định đồng ý này sẽ không được phép từ chối hoặc trì hoãn mà không có lý do chính đáng. Tuy nhiên, Ngân Hàng có quyền chuyển nhượng các quyền và/hoặc chuyển giao nghĩa vụ của Ngân Hàng mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng cho: 
(a)    bất kỳ thành viên nào của Tập Đoàn; hoặc
(b)    người kế nhiệm của Ngân Hàng sau khi sát nhập, hợp nhất hoặc thanh lý toàn bộ hoặc phần lớn cổ phiếu, vốn, tài sản hoặc  công việc kinh doanh của Ngân Hàng liên quan đến Hồ Sơ Dịch Vụ, 
với điều kiện là việc chuyển nhượng này không ảnh hưởng bất lợi đến việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.
14                  Chấm dứt hợp đồng
14.1         Một trong hai Bên có quyền chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả Hồ Sơ Dịch Vụ và/hoặc, trong trường hợp của Ngân Hàng, thu hồi bất kỳ hoặc tất cả Dịch Vụ hoặc đóng bất kỳ Tài Khoản nào trong vòng 30 ngày sau khi gửi thông báo bằng văn bản trước cho bên kia. Bất kỳ khoản nào còn nợ với Ngân Hàng sẽ lập tức đến hạn và phải trả vào thời điểm chấm dứt Hồ Sơ Dịch Vụ.
14.2         Tùy thuộc vào các hạn chế của luật pháp và quy định hiện hành, một trong hai Bên có quyền chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả Hồ Sơ Dịch Vụ và/hoặc, trong trường hợp của Ngân Hàng, thu hồi bất kỳ hoặc tất cả Dịch Vụ hoặc đóng mọi Tài Khoản ngay lập tức nếu:
(a)    Bên kia vi phạm nghiêm trọng Hồ Sơ Dịch Vụ nhưng không thể hoặc không sửa chữa hoặc khắc phục trong khoảng thời gian hợp lý;
(b)    bất kỳ biện pháp nào đã được thực hiện bởi hoặc đối với Bên kia liên quan đến lệnh cấm, khất nợ, thỏa hiệp hoặc dàn xếp với các chủ nợ, quản lý hành chính, phá sản, thanh lý, giải thể (trừ mục đích hợp nhất hoặc tái cơ cấu), tiếp quản, tịch biên hoặc thi hành án, án lệnh xóa nợ, án lệnh tạm thời hoặc Bên kia mất khả năng thanh toán (bao gồm trường hợp Khách Hàng đóng vai trò là người được ủy thác, mất khả năng thanh toán quỹ tín thác và có thể bao gồm trường hợp Khách Hàng phá sản tại một số khu vực) hoặc được xem là không có khả năng trả nợ khi đến hạn, hoặc bất kỳ điều gì tương tự đã xảy ra trước đó tại quốc gia hiện hành;
(c)           đã hoặc có khả năng vi phạm pháp luật nếu Bên đó thực hiện nghĩa vụ theo Hồ Sơ Dịch Vụ hoặc nếu làm như vậy sẽ khiến Bên đó hoặc, trong trường hợp là Ngân Hàng, bất kỳ thành viên nào của Tập Đoàn, vi phạm quy định hoặc yêu cầu hoặc chỉ định của chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; hoặc
(d)           Khách Hàng cung cấp thông tin sai hoặc thiếu chính xác, hoặc không cung cấp đúng Thông Tin Khách Hàng theo yêu cầu phù hợp của Ngân Hàng, liên quan đến trách nhiệm tìm hiểu khách Hàng hoặc trách nhiệm cẩn trọng về mặt tài chính do Ngân Hàng thực hiện hoặc nếu có yêu cầu khác, theo ý kiến thích hợp của Ngân Hàng, liên quan đến bất kỳ Hoạt Động Tuân Thủ nào.
14.3         Việc một trong hai bên chấm dứt Các Điều Khoản sẽ lập tức có hiệu lực khi chấm dứt Hồ Sơ Dịch Vụ. 
11.7         Khách Hàng phải bồi thường đầy đủ cho Ngân Hàng và bất kỳ thành viên nào khác của Tập Đoàn đối với mọi Tổn Thất phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc bên thứ ba đưa ra khiếu kiện hoặc yêu cầu chống lại Ngân Hàng hoặc các thành viên khác của Tập Đoàn do Ngân hàng hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Tập đoàn đã xử lý Chỉ Thị hoặc thực hiện nghĩa vụ dưới đây phù hợp theo Hồ Sơ Dịch Vụ.
11.8         Ngân hàng hoặc bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn không có trách nhiệm thực hiện bất kỳ Dịch vụ nào hay bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hồ sơ dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ nghĩa vụ nào buộc phải gửi thông báo hoặc cung cấp thông tin cho Khách hàng nếu việc làm như vậy sẽ khiến Ngân hàng hoặc bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn vi phạm Pháp luật.
12         Lệ Phí và Khoản Phí
12.1         Khách Hàng phải thanh toán cho Ngân Hàng các khoản lệ phí, chi phí, khoản phí, tiền lãi và chi phí liên quan đến các Dịch Vụ. Những khoản này phải là lệ phí và khoản phí tiêu chuẩn của Ngân Hàng trừ khi Ngân Hàng đồng ý áp dụng mức lệ phí và khoản phí riêng cho Khách Hàng. Trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản phải trả theo Điều khoản này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế doanh thu, thuế sử dụng, thuế hàng hóa và dịch vụ, thuế hoạt động kinh doanh, thuế tem hoặc bất kỳ khoản thuế hoặc phí tương tự nào có thể được áp dụng. Tất cả các khoản thuế hoặc phí này được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành và Ngân Hàng sẽ xuất hóa đơn hợp lệ hoặc các chứng từ khác một cách phù hợp. Ngân Hàng có thể thay đổi lệ phí và khoản phí kèm theo thông báo đến Khách Hàng hoặc áp dụng ngay với sự đồng ý của Khách Hàng. Việc thanh toán các khoản tiền nợ theo Điều khoản này phải trọn vẹn và không bị khấu trừ hoặc bị tạm thu thuế, bù trừ, khiếu nại hoặc các lệ phí khác sao cho Ngân Hàng được nhận đầy đủ các khoản tiền này. Nếu pháp luật quy định phải khấu trừ hoặc tạm thu thuế, khoản thanh toán đó sẽ được tăng lên thành một khoản tiền mà sau khi khấu trừ hoặc tạm thu sẽ còn lại một khoản tiền bằng đúng với khoản mà lẽ ra sẽ thanh toán nếu không có việc khấu trừ này. Khách Hàng phải thanh toán mọi khoản tiền theo yêu cầu liên quan đến khoản khấu trừ hoặc tạm thu thuế này trong khoảng thời gian pháp luật cho phép.
12.2         Ngân Hàng có thể ghi nợ các khoản phí, chi phí, lệ phí, tiền lãi và chi phí cho Khách Hàng từ bất kỳ Tài Khoản nào theo thông báo của Khách Hàng đối với các mục đích trên. Tuy nhiên, trong trường hợp Khách Hàng vi phạm Hồ Sơ Dịch Vụ, Khách Hàng mất khả năng thanh toán (bao gồm tại nơi Khách Hàng đóng vai trò là người được ủy thác, tình trạng mất khả năng thanh toán của quỹ tín thác và có thể do Khách Hàng phá sản tại một số khu vực), hoặc khuyến cáo của Khách Hàng không thực hiện được, Ngân Hàng có thể ghi nợ các khoản phí, chi phí, lệ phí, tiền lãi và chi phí cho Khách Hàng từ bất kỳ Tài Khoản nào mà Khách Hàng mở tại Ngân Hàng. Nếu Khách Hàng không thể chi trả các khoản đến hạn theo Hồ Sơ Dịch Vụ, Khách Hàng phải thanh toán cho Ngân Hàng tiền lãi và các khoản phí do nợ quá hạn theo lãi suất do Ngân Hàng áp dụng, trừ khi có thỏa thuận khác, hành động và đạt được sự tin tưởng trong phạm vi cho phép của luật pháp hiện hành.
13                  Sửa Đổi và Chuyển Nhượng
13.1         Nếu vào bất kỳ thời điểm nào Ngân Hàng thực hiện sửa đổi các điều khoản chi phối việc cung cấp Dịch Vụ kèm theo bất kỳ Dịch Vụ nào cho khách hàng nói chung hoặc khách hàng thuộc cùng một phân khúc thị trường, Ngân Hàng có thể, thông báo bằng văn bản đến Khách Hàng, thực hiện sửa đổi (hoặc tương tự về cơ bản) Hồ Sơ Dịch Vụ bằng cách gửi văn bản thông báo tới Khách Hàng. Các sửa đổi này sẽ có hiệu lực thi hành trong khoảng thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày gửi thông báo này.
•          Phụ đính nghĩa là một văn bản đính kèm một Phụ Chương trong đó quy định các điều khoản bổ sung liên quan đến các Dịch Vụ cụ thể được cung cấp.
•          Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ nghĩa là bất kỳ mẫu đơn nào cần phải được điền đầy đủ thông tin để yêu cầu cung cấp Dịch Vụ bao gồm nhưng không giới hạn Đơn Chấp Thuận Dịch Vụ và Đơn Sửa Đổi Dịch Vụ.
•          Người Được Ủy Quyền nghĩa là người được Ngân Hàng xác định và được ủy quyền để hành động thay mặt cho Khách Hàng theo Điều 2.
•          Cơ Quan Có Thẩm Quyền có nghĩa là bất kỳ cơ quan tư pháp, hành pháp hoặc quản lý nào, bất kỳ chính phủ hoặc phòng, ban hoặc đơn vị công quyền hoặc cơ quan nhà nước, bất kỳ Cơ quan Thuế, sở giao dịch chứng khoán hoặc sàn giao dịch kỳ hạn, tòa án, ngân hàng trung ương hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ đơn vị nào thuộc các đơn vị vừa nêu, có thẩm quyền đối với bất kỳ thành viên nào thuộc Tập Đoàn.
•          Ngân Hàng nghĩa là thành viên của Tập Đoàn là hoặc sẽ là một Bên trong Hồ Sơ Dịch Vụ cung cấp cho Khách Hàng các Dịch Vụ như đã ghi rõ trong Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ. 
•          Điều Khoản, bất cứ lúc nào được sử dụng trong Hồ Sơ Dịch Vụ và không được xác định hoặc chỉ định khác đi trong văn bản này, có nghĩa là điều khoản của Hồ Sơ Dịch Vụ. 
•          Thông Tin Liên Lạc nghĩa là các cách thức liên lạc (dưới bất kỳ hình thức nào) giữa Khách Hàng và Ngân Hàng, nhưng không bao gồm Chỉ Thị. 
•          Hành Động Tuân Thủ nghĩa là mọi hành động do Ngân Hàng hoặc bất kỳ thành viên nào của Tập Đoàn thực hiện có cân nhắc một cách phù hợp, hành động hợp lý, nhằm đáp ứng Nghĩa Vụ Tuân Thủ liên quan hoặc có liên hệ đến việc phát hiện, điều tra và phòng chống Tội Phạm Tài Chính, các hướng dẫn của quốc gia và quốc tế, các quy trình liên quan đến Tập Đoàn và/hoặc Chỉ Thị của bất kỳ cơ quan công quyền, cơ quan quản lý hoặc ban ngành liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Tập Đoàn. 
•          Nghĩa Vụ Tuân Thủ nghĩa là các nghĩa vụ của bất kỳ thành viên thuộc Tập Đoàn phải tuân thủ theo: (a) Luật hoặc các hướng dẫn quốc tế và các chính sách hoặc thủ tục bắt buộc của Ngân Hàng, (b) bất kỳ yêu cầu nào của các Cơ Quan Có Thẩm Quyền hoặc các nghĩa vụ báo cáo, báo cáo kinh doanh bắt buộc, tiết lộ thông tin hoặc các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật hoặc (c) bất kỳ Luật nào yêu cầu Ngân Hàng thẩm tra nhận diện các Khách Hàng.
•          Thông Tin Bí Mật nghĩa là bất kỳ thông tin nào, về hoặc liên quan đến một trong hai Bên hoặc thành viên của Tập Đoàn, do Bên kia tiếp nhận hoặc truy cập trong quá trình thiết lập mối quan hệ căn cứ theo Hồ Sơ Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với công việc kinh doanh, hoạt động nghiệp vụ, Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các khách hàng của Bên tiết lộ hoặc các thành viên của Tập Đoàn và các điều khoản trong Hồ Sơ Dịch Vụ. 
•          Phụ Chương Về Bảo Mật Và Quy Định nghĩa là Phụ Chương kèm theo Các Điều Khoản nêu rõ nghĩa vụ của mỗi Bên liên quan đến Thông Tin Bí Mật, Thông Tin Khách Hàng và tuân thủ về thuế.
•          Người Có Liên Quan nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức mà thông tin của cá nhân hoặc tổ chức đó (bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Thông Tin Thuế) được Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng cung cấp cho bất kỳ thành viên nào thuộc Tập Đoàn hoặc bất kỳ thành viên nào thuộc Tập Đoàn nhận được có liên quan đến việc cung cấp các Dịch Vụ, và bất kỳ người sở hữu, người nắm quyền kiểm soát, chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu thụ hưởng của Khách Hàng liên quan đến việc xem xét của Ngân Hàng, hành động hợp lý, yêu cầu Thông Tin Thuế để
14.4         Việc chấm dứt sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc trách nhiệm của mỗi Bên và không ảnh hưởng đến tính hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực thi hành của bất kỳ điều khoản nào khác của Hồ Sơ Dịch Vụ dù được nêu rõ ràng hoặc ngụ ý về tính hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực thi hành vào ngày hoặc sau ngày chấm dứt hoặc hết hạn Hồ Sơ Dịch Vụ bao gồm nhưng không giới hạn đối với Điều 1, Điều 3.5, Điều 9.5, Điều 10, Điều 11, Điều 13.3, Điều 14.1, Điều 14.4, và Điều 15-21, kèm theo Phụ Chương Về Bảo Mật Và Quy Định. 
15                  Khước Từ
                           Trong trường hợp có bất kỳ Bên nào không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện quyền theo Hồ Sơ Dịch Vụ, Bên này vẫn có thể thực hiện quyền này sau đó. Mọi việc khước từ bất kỳ quyền nào đều phải được lập thành văn bản và được giới hạn trong một số trường hợp đặc biệt. 
16                  Điều Khoản Hiệu Lực Từng Phần
                           Mỗi điều khoản của Hồ Sơ Dịch Vụ có tính tách biệt và nếu bất kỳ điều khoản nào được xem là trái pháp luật, vô hiệu lực hoặc không thể thi hành tại bất kỳ quốc gia nào hoặc liên quan đến bất kỳ Dịch Vụ cụ thể nào, thì điều khoản đó sẽ chỉ được phân tách tại quốc gia đó hoặc liên quan đến Dịch Vụ cụ thể đó. Tất cả các điều khoản còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành. 
17                  Quyền Của Bên Thứ Ba
                           Bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định nào được ban hành bởi người không thuộc Bên có quyền thực hiện điều khoản Hồ Sơ Dịch Vụ sẽ không được áp dụng trong phạm vi tối đa được cho phép.
18                  Thông Báo
                           Các thông báo bằng văn bản do Ngân Hàng gửi sẽ có hiệu lực thi hành nếu được gửi đến địa chỉ do Khách Hàng chỉ định theo Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ hoặc địa chỉ khác mà Khách Hàng có thể đã thông báo bằng văn bản tùy từng thời điểm có hiệu lực của thông báo theo Hồ Sơ Dịch Vụ, bao gồm cả địa chỉ điện tử khi gửi thông báo. Các thông báo bằng văn bản do Khách Hàng gửi sẽ có hiệu lực thi hành nếu được gửi đến địa chỉ của Ngân Hàng được chỉ định trong bản Sao Kê Tài Khoản mới nhất đối với Tài Khoản liên quan hoặc các địa chỉ khác mà Ngân Hàng có thể thông báo bằng văn bản tùy từng thời điểm để bảo đảm hiệu lực của thông báo theo Hồ Sơ Dịch Vụ, bao gồm cả địa chỉ điện tử khi gửi thông báo.
19                  Luật Áp Dụng  và Thẩm Quyền Xét Xử
19.1         Hồ Sơ Dịch Vụ và mọi nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc có liên quan sẽ được chi phối và hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi lưu giữ Tài Khoản hoặc cung cấp Dịch Vụ trừ khi có chỉ định khác trong bất kỳ Hồ Sơ Dịch Vụ nào áp dụng.
19.2         Trừ khi có thỏa thuận khác giữa các Bên, các Bên sẽ tuân thủ theo thẩm quyền xét xử không độc quyền của tòa án có thẩm quyền xét xử tại quốc gia nơi có luật áp dụng. 
20                  Các Bản Ký Kết
                           Hồ Sơ Dịch Vụ có thể được giao kết bằng cách ký vào một số lượng bản sao bất kỳ của Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ có liên quan, tất cả các bản sao này gộp lại sẽ tạo thành một văn kiện.
21                  Các Định Nghĩa 
•          Tài Khoản nghĩa là bất kỳ Tài Khoản nào đã hoặc sẽ được Khách Hàng mở tại Ngân Hàng theo Hồ Sơ Dịch Vụ. 
•          Phụ Chương nghĩa là một văn bản đính kèm một Phụ Lục Về Dịch Vụ hoặc Các Điều Khoản trong đó quy định các điều khoản bổ sung liên quan đến các Dịch Vụ cụ thể được cung cấp. 
•   Luật nghĩa là bất kỳ đạo luật trong nước hoặc của nước ngoài, pháp luật, quy định, pháp lệnh, quy tắc, phán quyết, nghị định, quy tắc tự nguyện, chỉ thị, cơ chế trừng phạt, lệnh của tòa án, thỏa thuận giữa bất kỳ thành viên của Tập Đoàn và Cơ Quan Có Thẩm Quyền, hoặc thỏa thuận hay hiệp ước giữa các Cơ Quan Có Thẩm Quyền và áp dụng đối với Ngân Hàng hoặc một thành viên của Tập Đoàn. 
•   Tổn Thất nghĩa là bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí, yêu cầu, nhu cầu và kinh phí của bất cứ điều gì hoặc không thể dự đoán trước được. 
•            Bên nghĩa là Khách Hàng hoặc Ngân Hàng, và Các Bên nghĩa là Khách Hàng và Ngân Hàng. 
•            Dữ Liệu Cá Nhân nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến một cá nhân cho phép xác định cá nhân này, và các dữ liệu khác được Quy Định Pháp Luật Về Bảo Vệ Dữ Liệu của chính quyền địa phương bảo vệ. 
•   Mục Đích nghĩa là các trường hợp liên quan đến việc Thông tin khách Hàng được xử lý, chuyển giao hoặc tiết lộ bởi Ngân Hàng và/hoặc các thành viên của Tập Đoàn như được quy định tại Mục 2.2 của Phụ Chương Về Bảo Mật Và Quy Định. 
 •          Đơn Chấp Thuận Dịch Vụ nghĩa là Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ trong đó Khách Hàng đồng ý với việc Ngân Hàng cung cấp Dịch Vụ. 
•          Hồ Sơ Dịch Vụ nghĩa là, riêng rẽ và cùng nhau, tùy từng trường hợp áp dụng:
(a)          Các Điều Khoản, 
(b)          bất kỳ Phụ Lục Về Dịch Vụ nào, 
(c)          bất kỳ Phụ Chương nào,
(d)          các Phụ Đính nào, 
(e)          từng Điều Kiện Riêng Áp Dụng Cho Quốc Gia phù hợp, và
(f)          các Tài Liệu Hỗ Trợ áp dụng, 
có thể được sửa đổi hoặc bổ sung tùy từng thời điểm.
•    Quy Trình Bảo Mật nghĩa là các biện pháp hoặc giao thức bảo mật quản lý việc Khách Hàng truy cập vào các kênh Thông Tin Liên Lạc do Ngân Hàng cung cấp cho Khách Hàng tùy từng thời điểm và được sử dụng để xác nhận Chỉ Thị hoặc Thông Tin Liên Lạc ban đầu giữa chúng khi giao dịch qua các kênh này. Một Quy Trình Bảo Mật có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với một hoặc nhiều biện pháp sau đây: thuật toán mã hóa hoặc các quy tắc mã khác, quyền hạn người dùng, từ ngữ và chữ số nhận diện, và các thiết bị bảo mật tương tự. 
•    Đơn Sửa Đổi Dịch Vụ nghĩa là Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ trong đó Khách Hàng đồng ý với việc Ngân Hàng cung cấp bất kỳ Dịch Vụ bổ sung nào tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đã ký Đơn Chấp Thuận Dịch Vụ liên quan. 
•    Dịch Vụ nghĩa là các Dịch Vụ do Ngân Hàng và các thành viên của Tập Đoàn cung cấp theo Hồ Sơ Dịch Vụ và được yêu cầu trong Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ. 
•   Phụ Lục Về Dịch Vụ nghĩa là một phụ lục của Điều Khoản hoặc là một thỏa thuận riêng trong đó nêu rõ việc kết hợp với Điều Khoản và liên quan đến một Dịch Vụ cụ thể.
•   Tài Liệu Hỗ Trợ nghĩa là các tài liệu, thỏa thuận hoặc Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ mà Ngân Hàng yêu cầu Khách Hàng phải ký nhận liên quan đến việc tiếp nhận hoặc bảo trì Dịch Vụ tại một quốc gia cụ thể, ngoài các Điều Kiện Riêng Áp Dụng Cho Quốc Gia, Phụ Đính, Phụ Chương, Phụ Lục Về Dịch Vụ hoặc Các Điều Khoản. 
•    Cơ Quan Thuế nghĩa là các cơ quan thuế trong và ngoài nước liên quan đến doanh thu, tài chính hoặc tiền tệ.
                  cung cấp cho Cơ Quan Thuế nhằm tuân thủ bất kỳ Nghĩa Vụ Tuân Thủ nào của bất kỳ thành viên nào trong Tập Đoàn.
•          Điều Kiện Áp Dụng Riêng Cho Quốc Gia nghĩa là, với mỗi quốc gia liên quan, các điều khoản cụ thể sẽ được bổ sung và/hoặc điều chỉnh vào Hồ Sơ Dịch Vụ. 
•          Khách Hàng nghĩa là Bên Khách Hàng và, nếu có nhiều hơn một Bên Khách Hàng, là tham chiếu đến nhiều Bên Khách Hàng liên đới và riêng biệt. 
•          Thông Tin Khách Hàng nghĩa là Dữ Liệu Cá Nhân, Thông Tin Bí Mật, và/hoặc Thông Tin Thuế của hoặc có liên quan đến Khách Hàng hoặc Người Có Liên Quan.
•          Bên Khách Hàng nghĩa là tổ chức hoặc cá nhân tiếp nhận Dịch Vụ được xác định như là một khách hàng trong Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ.
•          Quy Định Pháp Luật Về Bảo Vệ Dữ Liệu mnghĩa là tất cả luật về bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư và các luật khác có mục đích như nhau hoặc tương tự của tất cả các quốc gia áp dụng cho một Bên.
•          Tội Phạm Tài Chính nghĩa là rửa tiền, tài trợ khủng bố, hối lộ, tham nhũng, trốn thuế, gian lận, trốn lệnh trừng phạt kinh tế hoặc thương mại, và/hoặc hành vi vi phạm, hoặc cố gắng để phá vỡ hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định liên quan đến những vấn đề này.
•          Sự Kiện Bất Khả Kháng nghĩa là bất kỳ sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một Bên ảnh hưởng đến khả năng tuân thủ Hồ Sơ Dịch Vụ của Bên đó, như là: 
(a)           bất kỳ hiện tượng tự nhiên như lũ lụt, bão tố, động đất, 
(b)           chiến tranh, dân biến hoặc hành động khủng bố,
(c)           đình công, 
(d)   thiên tai, 
(e)           sự can thiệp của chính phủ hoặc cơ quan chính phủ, 
(f)           thay đổi luật pháp hoặc quy định (hoặc thay đổi cách diễn   giải luật pháp hoặc quy định), 
(g)           mất điện, gián đoạn hoặc hư hỏng thiết bị, hoặc
(h)           gián đoạn, mất hoặc trì hoãn trong việc nhận hoặc gửi Thông Tin Liên Lạc hoặc Chỉ Thị do Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng gây ra,
                  TUY NHIÊN VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ việc không tuân thủ Hồ Sơ Dịch Vụ là do một sự kiện không thể tránh được dù Bên bị ảnh hưởng đã thực hiện các kỹ năng hoặc quản lý thương mại phù hợp, trong trường hợp của Ngân Hàng, có thể bao gồm lời kêu gọi kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh phòng ngừa, ứng phó với thảm họa thiên tai như đã nêu trong Điều 9.6.  
•    Tập Đoàn nghĩa là HSBC Holdings plc, các công ty con, pháp nhân liên quan, đơn vị liên kết và doanh nghiệp cũng như các chi nhánh của các đơn vị này. 
•    Nhà Cung Cấp Cơ Sở Hạ Tầng nghĩa là bên thứ ba cung cấp các cơ sở hạ tầng cần thiết cho một Bên để thực hiện các nghĩa vụ theo Hồ Sơ Dịch Vụ bao gồm hệ thống Thông Tin Liên Lạc, hệ thống thanh toán bù trừ, quyết toán và thanh toán, hoặc ngân hàng trung gian hay ngân Hàng đại lý. 
•           Chỉ Thị có nghĩa là bất kỳ thông tin liên lạc nào nhận được bởi Ngân Hàng liên quan đến Dịch Vụ mà:
(a)          có các thông tin cần thiết để Ngân Hàng thực hiện việc thanh toán hoặc các hành động khác thay mặt cho Khách Hàng; và
(b)          được cung cấp bởi hoặc, theo nhận định hợp lý của Ngân Hàng, được cho là cung cấp bởi một Người Được Ủy Quyền
•    Thông Tin Thuế có nghĩa là bất kỳ tài liệu hoặc thông tin liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới một Khách Hàng và bất kỳ người sở hữu, người nắm quyền kiểm soát, chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu thụ hưởng của Khách Hàng mà Ngân Hàng cân nhắc, hành động hợp lý, theo yêu cầu của Cơ Quan Thuế nhằm tuân thủ nghĩa vụ của bất kỳ thành viên nào trong Tập Đoàn. 
•    Các Điều Khoản nghĩa là Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ. 
1                  Tiết Lộ Thông Tin Bí Mật 
1.1                  Theo Điều 1, 2 và 6 của Phụ chương này, các Bên đồng ý giữ bí mật mọi Thông tin mật. Khách hàng có thể tiết lộ Thông tin mật của Ngân hàng theo quy định tại Điều 1.2 của Phụ chương này. Ngân hàng có thể tiết lộ Thông tin mật của Khách hàng theo quy định tại Điều 2 của Phụ chương này. 
1.2                  Khách hàng có thể tiết lộ Thông tin mật của Ngân hàng cho:
(a)    các thành viên trong tập đoàn của khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, đại lý và bất kỳ Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng nào với điều kiện là Khách hàng chỉ có thể tiết lộ thông tin đó một cách bí mật và việc tiết lộ thông tin đó phải liên quan đến việc tiếp nhận Dịch vụ theo Hồ sơ dịch vụ;
(b)    Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán, cố vấn chuyên nghiệp hoặc theo yêu cầu khác hay ở mức độ cần thiết một cách hợp lý theo pháp luật, quy định, lệnh tòa án hoặc yêu cầu ràng buộc do Cơ quan có thẩm quyền ban hành; và
(c)    bất kỳ người nào khác mà Ngân hàng có văn bản đồng ý.
1.3                  Việc hạn chế các Bên tiết lộ Thông tin mật sẽ không áp dụng với loại thông tin:
(a)    hiện đang nằm ở hoặc sắp được phổ biến ở phạm vi công cộng nhưng không vi phạm Hồ sơ dịch vụ; 
(b)    được bên nhận thu thập hợp pháp từ bên thứ ba hoặc đã được bên nhận biết trước và trong mỗi trường hợp đó họ không có thông báo hoặc nghĩa vụ phải duy trì tính bí mật của thông tin; hoặc
(c)    được bên nhận độc lập phát triển mà không tham khảo Thông tin mật của bên tiết lộ.
2                  Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Khách Hàng (kể cả Thông Tin Bí Mật)
2.1                  Thu Thập
                           Các thành viên của Tập Đoàn có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông Tin Khách Hàng, mà những việc này có thể được yêu cầu bởi một cá nhân đại diện cho Khách Hàng. Thông Tin Khách Hàng cũng có thể được thu thập do hoặc theo đại diện của thành viên Tập Đoàn từ nhiều nguồn khác nhau, và được tổng hợp hoặc kết hợp với các thông tin có sẵn khác từ các thành viên của Tập Đoàn.  
2.2                  Xử lý và Chia sẻ
                           Thông tin của khách hàng sẽ được Ngân hàng và/hoặc các thành viên trong Tập đoàn xử lý, chuyển giao và tiết lộ liên quan đến các Mục đích sau: 
(a)    cung cấp dịch vụ và thông tin đó là cần thiết để Ngân hàng phê duyệt, quản lý, quản trị hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào được Khách hàng yêu cầu hoặc ủy quyền,
(b)    đáp ứng Nghĩa vụ tuân thủ,
(c)    tiến hành Hoạt động tuân thủ, 
(d)    thu bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng phải trả và còn nợ,
(e)    tiến hành các đợt kiểm tra tín dụng và thu thập hoặc cung cấp tham chiếu tín dụng,
(f)     thực thi hoặc bảo vệ quyền của Ngân hàng hoặc một thành viên của Tập đoàn,
(g)    đáp ứng yêu cầu hoạt động nội bộ của Ngân hàng hoặc Tập đoàn (bao gồm nhưng không giới hạn: quản lý tín dụng và rủi ro, phát triển và quy hoạch hệ thống hoặc sản phẩm, bảo hiểm, mục đích kiểm toán và quản lý hành chính) và
(h)    duy trì toàn bộ mối quan hệ của Ngân hàng với Khách hàng.
                           Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp cần thiết và phù hợp xét theo Mục đích nêu trên, Ngân hàng cũng có thể chuyển giao và tiết lộ bất kỳ Thông tin nào của Khách hàng cho các bên nhận sau trên toàn cầu (những bên này cũng có thể xử lý, chuyển giao và tiết lộ Thông tin đó của Khách hàng nhằm Mục đích trên): 
(a)    bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn,
(b)    bất kỳ nhà thầu phụ, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ hoặc công ty liên kết nào của Tập đoàn (bao gồm nhân viên, giám đốc và cán bộ của họ),
(c)    đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của bất kỳ Cơ quan có thẩm quyền nào,
(d)    những người hoạt động thay mặt cho Khách hàng, Nhà cung cấp cơ sở vật chất, người nhận tiền, người thụ hưởng, người đứng tên tài khoản, bên trung gian, ngân hàng được ủy thác và ngân hàng đại lý, tổ chức thanh toán, hệ thống thanh toán hoặc quyết toán, bên đối tác thị trường, đại lý khấu trừ thuế dòng trên, cơ sở giao dịch chứng khoán phái sinh hoặc cơ sở hoán đổi chứng khoán, thị trường chứng khoán và các công ty mà Khách hàng có quyền lợi về chứng khoán (nơi số chứng khoán đó do Ngân hàng lưu giữ cho Khách hàng),
(e)    bất kỳ bên nào tham gia giao dịch có quyền lợi hoặc chịu rủi ro về Dịch vụ hoặc liên quan đến Dịch vụ, và
(f)    các tổ chức tài chính, đại lý tham chiếu tín dụng hoặc văn phòng tín dụng khác có mục đích thu thập hoặc cung cấp tham chiếu tín dụng,
có hoạt động kinh doanh ở bất cứ nơi nào, bao gồm cả ở những khu vực pháp lý không có luật bảo vệ dữ liệu cung cấp mức bảo vệ tương đương với khu vực pháp lý mà tại đó Dịch vụ được cung cấp. 
2.3                  Bảo vệ thông tin khách hàng
                           Dù Thông tin khách hàng được xử lý tại khu vực pháp lý sở tại hay ở nước ngoài, theo Luật bảo vệ dữ liệu, Thông tin khách hàng sẽ được bảo vệ bằng quy tắc bảo mật và bí mật nghiêm ngặt mà tất cả các thành viên của Tập đoàn cũng như nhân viên và các bên thứ ba phải tuân theo. Thông tin khách hàng sẽ được xử lý với mức độ thận trọng tương tự như mức độ thận trọng mà Tập đoàn sẽ áp dụng để bảo vệ Thông tin mật của chính Tập đoàn có cùng bản chất tương tự. 
2.4                  Theo  Quy Định Pháp Luật Về Bảo Vệ Dữ Liệu, một cá nhân có quyền yêu cầu bản sao các thư mục Dữ Liệu Cá Nhân được lưu giữ và yêu cầu chỉnh sửa các dữ liệu sai sót.   
3                  Nghĩa Vụ Của Khách Hàng
3.1                  Khách Hàng xác nhận, bảo đảm và có trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi cá nhân có thông tin (bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Thông Tin Thuế) được cung cấp cho thành viên của Tập Đoàn (hoặc vào thời điểm liên quan) đã được thông báo và chấp thuận để xử lý, tiết lộ và chuyển giao thông tin của họ như quy định trong Hồ Sơ Dịch Vụ. Khách Hàng sẽ khuyến cáo các cá nhân này biết họ có quyền truy cập, và chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của họ. 
3.2                  Việc Khách Hàng không cung cấp Thông Tin Thuế và các bản sao kê Tài Khoản, quyền khước từ và quyết định đồng thuận của Khách Hàng hoặc Người Có Liên Quan của Khách Hàng, có thể được yêu cầu, có thể khiến Ngân Hàng tự quyết định tình trạng của Khách Hàng và/hoặc Người Có Liên Quan của Khách Hàng, bao gồm các Khách Hàng này và/hoặc Người Có Liên Quan để báo cáo với Cơ Quan Thuế. Việc không cung cấp thông tin này có thể khiến Ngân Hàng hoặc các cá nhân khác tạm giữ số tiền theo yêu cầu của Cơ Quan Thuế và chi trả số tiền này cho Cơ Quan Thuế phù hợp.  
4                  Tuân Thủ Về Thuế
                           Khách Hàng xác nhận rằng họ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc hiểu và tuân thủ các nghĩa vụ thuế của mình tại tất cả các quốc gia nơi phát sinh mọi nghĩa vụ thuế, và có liên quan đến việc mở và sử dụng Tài Khoản và/hoặc các Dịch Vụ được cung cấp bởi Ngân Hàng và/hoặc các thành viên thuộc Tập Đoàn. Trừ khi pháp luật hiện hành có quy định khác, Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về các khoản khấu trừ hoặc tạm thu thuế trên Tài Khoản theo số tiền phải trả, chuyển giao hoặc Ngân Hàng tạm giữ phù hợp theo Dịch Vụ và chịu trách nhiệm về các thanh toán và báo cáo các khoản thuế này. Khách Hàng xác nhận rằng, bất kỳ khi nào theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành, Khách Hàng sẽ báo cáo và tiếp tục vào cáo về các tài sản ký gửi tại Ngân Hàng và/hoặc các thành viên của Tập Đoàn cũng như các thu nhập có từ những tài sản này dến cơ quan thuế có thẩm quyền.
5                  Cổ Phiếu Vô Danh
5.1                  Trừ trường hợp Khách Hàng đã cung cấp xác nhận cho Ngân Hàng hoặc Khách Hàng đã nhận được xác nhận bằng văn bản của Ngân Hàng rằng Ngân Hàng có thông báo khác đi, Khách Hàng xác nhận cho chính mình và cho bất kỳ cổ đông hoặc đơn vị liên kết nào  (“Tổ Chức Liên Kết”) rằng không có cổ phần nào của Khách Hàng hoặc cổ phần nào của Tổ Chức Liên Kết được phát hành, hoặc được lưu giữ dưới hình thức mà bất kỳ cá nhân nào nắm giữ thực tế giấy chứng nhận cổ phiếu này, quyền bảo đảm hoặc các văn kiện tương đương sẽ là chủ sở hữu của cổ phiếu (“Cổ Phiếu Vô Danh”).
5.2                  Nếu Khách Hàng hoặc bất kỳ Tổ Chức Liên Kết nào phát hành, hoặc chuyển đổi cổ phiếu hiện đang lưu hành thành Cổ Phiếu Vô Danh, Khách Hàng cam kết phải:
(a)    thông báo ngay lập tức cho Ngân Hàng biết và ghi rõ tên của chủ sở hữu thụ hưởng của các Cổ Phiếu Vô Danh này; và
(b)    tuân thủ các yêu cầu của Ngân Hàng về các Cổ phiếu vô danh đã được phát hành.
6                  Hoạt Động Tuân Thủ
                           Việc Ngân Hàng và các thành viên của Tập Đoàn cung cấp Dịch Vụ có thể bị ảnh hưởng bởi Hoạt Động Tuân Thủ và bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc thực hiện nghĩa vụ của Ngân Hàng do Hoạt Động Tuân Thủ hoặc bất kỳ hành động nào do Ngân Hàng thực hiện theo đó sẽ không bị coi là vi phạm thỏa thuận giữa Ngân Hàng với Khách Hàng.
7                  Tiết Lộ Thông Tin Theo Quy Định
                           Nếu Ngân Hàng cung cấp Tài Khoản và/hoặc Dịch Vụ ở các quốc gia sau đây; Ngân Hàng sẽ phải cung cấp cho Khách Hàng các thông tin sau:         
                           An-giê-ri
                           HSBC Bank Middle East Limited (Algeria Branch), Business District Algiers, Complèxe Immobilier Oriental Business Park, Bab Ezzouar, 16024, An-giê-ri, chịu sự quản lý của Ngân Hàng Trung ương An-giê-ri (Central Bank of Algeria) và chịu sự quản lý bởi Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Tài Chính Dubai (Dubai Financial Services Authority).
                           Bahrain
                           HSBC Bank Middle East Limited (Bahrain Branch), Hòm thư  57, Manama, Vương quốc Bahrain, được cấp phép và quản lý bởi Ngân Hàng Trung ương Bahrain (Central Bank of Bahrain) với tư cách là một Ngân Hàng Bán Lẻ Thông Thường và chịu sự quản lý bởi Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Tài Chính Dubai (Dubai Financial Services Authority). 
                           Ai Cập
                           HSBC Bank Egypt S.A.E, Hòm thư 124, Maadi, Cairo, Ai Cập, do Ngân Hàng Trung ương Ai Cập (Central Bank of Egypt) quản lý.
                           Kuwait
                           HSBC Bank Middle East Limited (Kuwait Branch), Hòm thư 1683, Safat 13017, được quản lý bởi Ngân Hàng Trung ương Kuwait, Cơ Quan Có Thẩm Quyền Về Các Thị Trường Vốn đối với các hoạt động chứng khoán được cấp phép và được quản lý cao nhất bởi Cơ Quan Có Thẩm Quyền Về Các Dịch Vụ Tài Chính Dubai (Dubai Financial Services Authority).
                           Oman
                           HSBC Bank Oman S.A.O.G., Hòm thư 1727, Mã bưu chính 111, Seeb, Vương quốc Oman, do Ngân Hàng Trung ương Oman (Central Bank of Oman) và Ủy Ban Quản Lý Vốn Oman (Capital Market Authority, Oman) quản lý.
                           Qatar
                           HSBC Bank Middle East Limited (Qatar Branch), Hòm thư  57, Doha, Qatar do Ngân Hàng Trung ương Qatar (Qatar Central Bank) quản lý và chịu sự quản lý bởi Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Tài Chính Dubai (Dubai Financial Services Authority).
                           Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập
                           HSBC Bank Middle East Limited (U.A.E. Branch), Hòm thư  66, Dubai, Tiểu vương quốc Ả Rập do Ngân Hàng Trung ương Tiểu vương quốc Ả Rập (Central Bank of the U.A.E) quản lý và chịu sự quản lý bởi Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Tài Chính Dubai (Dubai Financial Services Authority).
                           Vương Quốc Anh
                           Ngân Hàng HSBC plc là một công ty được đăng ký và thành lập tại Anh và xứ Wales theo số đăng ký 14259. Trụ sở đăng ký của Ngân Hàng tọa lạc tại 8 Canada Square, London E14 5HQ. Số Đăng Ký Thuế Giá Trị Gia Tăng của Ngân Hàng là GB 365684514. Ngân Hàng HSBC plc được Tổ Chức Giám Sát Tài Chính (Prudential Regulation Authority) ủy quyền và được quản lý bởi Cơ Quan Thực Thi Tài Chính (Financial Conduct Act) và Tổ Chức Giám Sát Tài Chính (số tham chiếu của Ngân Hàng là 114216).
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