
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Điều Kiện Riêng Áp Dụng Cho Quốc Gia Việt Nam
Số Tài Liệu: CC-01VNA-210224-VN. HSBC Group © All rights reserved. 
.\HSBC_MASTERBRAND_LOGO_RGB.PNG
Page  of 
Số Tài Liệu: CC-01VNA-210224-VN. HSBC Group © All rights reserved. 
.\HSBC_MASTERBRAND_LOGO_RGB.PNG
 Điều Kiện Riêng Áp Dụng Cho Quốc Gia Việt Nam (Tiếp tục)
Page  of 
(iii)  vào ngày Ngân Hàng gửi Dữ Liệu Giao Dịch cho Khách Hàng thông qua các phương tiện điện tử như thư điện tử, HSBCconnect, hệ thống SWIFT hay các phương tiện liên lạc điện tử khác mà Ngân Hàng thông báo cho Khách Hàng; hoặc 
(iv)  vào ngày Ngân Hàng đặt Dữ Liệu Giao Dịch vào hồ sơ trực tuyến của Khách Hàng trên các kênh Ngân Hàng Điện Tử (kể cả HSBCnet) nếu Dữ Liệu Giao Dịch được để ở đó.  
Cho mục đích của Điều này, “Dữ Liệu Giao Dịch” nghĩa là dữ liệu bằng văn bản hoặc điện tử về hoạt động hay thông tin liên quan đến Tài Khoản hoặc Chỉ Thị do Ngân Hàng phát hành và bao gồm nhưng không giới hạn ở các sao kê tài khoản, biên nhận, dữ liệu giao dịch hoặc xác nhận do Ngân Hàng cung cấp.
(c)    Khách Hàng sẽ thông báo cho Ngân Hàng sớm nhất có thể về bất kỳ lỗi, sự không nhất quán, ghi nợ trái thẩm quyền hoặc sự bất thường trong các thông tin hoặc giao dịch thể hiện trong Dữ Liệu Giao Dịch, kể cả lỗi phát sinh do các giao dịch gian lận hay thiếu thẩm quyền trong Dữ Liệu Giao Dịch, (gọi chung là “Sai Sót”). Nếu Ngân Hàng không nhận được thông báo hay khiếu nại nào như thế trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch (trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định một thời hạn khác thì áp dụng theo thời hạn đó), Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Tổn Thất nào phát sinh do Khách Hàng chậm trễ trong việc thông báo.
(d)   Thông báo hay khiếu nại đề cập ở mục (c) cần được lập thành văn bản theo mẫu chuẩn của Ngân Hàng và nộp tại các quầy giao dịch của Ngân Hàng, hoặc qua tổng đài điện thoại (có ghi âm). 
Trường hợp thông báo hay khiếu nại qua tổng đài điện thoại, Ngân Hàng bảo lưu quyền yêu cầu Khách Hàng nộp bổ sung văn bản thông báo, khiếu nại theo mẫu chuẩn của Ngân Hàng để làm căn cứ chính thức cho Ngân Hàng xử lý thông báo hay khiếu nại. Mẫu thông báo hay khiếu nại này được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Ngân Hàng tại www.hsbc.com.vn hoặc được cung cấp theo yêu cầu của Khách Hàng.
(e)    Thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại:
(i)    Ngân Hàng sẽ xúc tiến việc xử lý thông báo hay khiếu nại của Khách Hàng trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên tiếp nhận thông báo hay khiếu nại.
(ii)   Nếu hết thời hạn 30 ngày làm việc nêu tại đoạn trên mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay Bên nào có lỗi dẫn đến xảy ra Sai Sót thì Khách Hàng và Ngân Hàng sẽ thỏa thuận phương án xử lý thông báo hay khiếu nại đó trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo.
(iii)  Nếu các Bên không thỏa thuận được phương án xử lý thông báo hay khiếu nại đó thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản. 
4         Tạm Khóa, Phong tỏa và Đóng Tài Khoản 
4.1         Tạm Khóa Tài Khoản 
(a)   Ngân Hàng bảo lưu quyền tạm khóa một phần hay toàn bộ số dư trên Tài Khoản trong các trường hợp sau: 
(i)     Theo Chỉ Thị hợp lệ bằng văn bản của Khách Hàng;
(ii)    Khi phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật;
Những điều khoản sau đây sẽ sửa đổi và/hoặc bổ sung Hồ Sơ Dịch Vụ mà chỉ áp dụng cho việc cung cấp Dịch Vụ của Ngân Hàng đối với Khách Hàng tại Việt Nam (“Điều Kiện Áp Dụng Riêng Cho Việt Nam”).
1         Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản 
         Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản giữa Khách Hàng và Ngân Hàng bao gồm:
(a)    Đơn Chấp Thuận Dịch Vụ/Đơn Sửa Đổi Dịch Vụ;
(b)    (Các) Đơn Mở Tài Khoản (kể cả Sổ Chữ Ký và Bảng Thông                              Tin KYC);
(c)    Thông Báo Mở Tài Khoản;
(d)    Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ;
(e)    Phụ Chương Về Bảo Mật Và Quy Định; và
(f)     Điều Kiện Áp Dụng Riêng Cho Việt Nam.
         Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản liên quan đến một Tài Khoản có hiệu lực và ràng buộc về mặt pháp lý đối với Các Bên kể từ ngày Tài Khoản liên quan bắt đầu hoạt động.
         Để tránh hiểu nhầm, các điều khoản và điều kiện của một tài liệu trong Hồ Sơ Dịch Vụ hay bất kỳ văn bản cam kết nào mà Khách Hàng xác lập đối với Ngân Hàng sẽ không bị phủ nhận vì lý do tài liệu hay văn bản cam kết đó không được nêu tại Điều 1 này như là một phần của Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản.
2         Sử Dụng Tài Khoản và Chỉ Thị Thanh Toán
         Khách Hàng đồng ý sử dụng Tài Khoản theo quy định của Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản và chỉ cho các mục đích hợp pháp kể cả chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo Chỉ Thị của Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý sẽ nhanh chóng cung cấp theo yêu cầu của Ngân Hàng (các) chứng từ hỗ trợ liên quan đến các Tài Khoản và/hoặc giao dịch thực hiện thông qua Tài Khoản (kể cả sau khi giao dịch hoàn tất), bao gồm nhưng không giới hạn, tờ khai hải quan và các chứng từ hỗ trợ liên quan khác.
         Ngân Hàng bảo lưu quyền từ chối tuân thủ bất kỳ Chỉ Thị nào được Khách Hàng đưa ra cho Ngân Hàng cho đến khi Ngân Hàng thỏa mãn rằng Chỉ Thị đó tuân thủ luật pháp Việt Nam.
         Hạn mức giao dịch, nếu áp dụng, và các trường hợp tạm dừng hoặc từ chối Chỉ Thị Thanh Toán, sẽ được hợp lý thông báo đến Khách Hàng và/hoặc theo quy định của pháp luật hoặc các điều kiện và điều khoản áp dụng về thanh toán được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Ngân Hàng tại                       www.hsbc.com.vn.
3         Rà Soát Sao Kê và Dữ Liệu Giao Dịch
(a)    Sao kê tài khoản được gửi hàng tháng hoặc gửi định kỳ theo yêu cầu của Khách Hàng. Khách Hàng sẽ thông báo cho Ngân Hàng bằng văn bản nếu Khách Hàng không nhận được sao kê tài khoản trong khoảng thời gian mà lẽ ra Khách Hàng phải nhận được theo quy định tại điều này. Nếu Khách Hàng quyết định không nhận sao kê tài khoản thì Khách Hàng coi như khước từ quyền phản đối của mình. 
(b)    Khách Hàng sẽ được xem là đã nhận và biết về Dữ Liệu Giao Dịch: 
(i)    vào ngày giao trực tiếp cho Khách Hàng;
(ii)   vào ngày Ngân Hàng gửi bằng bưu điện tới Khách Hàng;
(iii)   Khi có tranh chấp đối với toàn bộ hay một phần số dư trên tài khoản;
(iv)   Khi thiếu (các) chứng từ hỗ trợ được yêu cầu liên quan đến mở tài khoản hoặc giao dịch qua tài khoản; hoặc
(v)   Các trường hợp khác theo quy định của Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản hay quy định của pháp luật.
Ngân Hàng sẽ sớm nhất có thể thông báo cho Khách Hàng bằng văn bản hoặc thư điện tử về việc tạm khóa Tài Khoản, lý do và phạm vi tạm khóa.
(b)   Việc tạm khóa Tài Khoản sẽ chấm dứt theo quyết định của Ngân Hàng khi kết thúc thời hạn tạm khóa, hoặc theo  thỏa thuận giữa Khách Hàng và Ngân Hàng, hoặc khi sự kiện dẫn đến việc Ngân Hàng tạm khóa Tài Khoản đã được giải  quyết hoặc các trường hợp khác theo quy định của Hợp Đồng Mở và Sử Dụng Tài Khoản hay theo quy định pháp luật. 
4.2         Phong tỏa Tài Khoản
(a)    Ngân Hàng bảo lưu quyền phong tỏa một phần hay toàn bộ số dư Tài Khoản trong các trường hợp sau: 
(i)    Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của người có thẩm quyền;
(ii)   Khi phát hiện có nhầm lẫn, sai sót đối với việc ghi Có vào tài khoản hoặc theo yêu cầu của tổ chức chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót về chuyển tiền;
(iii)  Có thông báo bằng văn bản của chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung; hoặc
(iv)  Các trường hợp khác theo quy định của Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản hay quy định của pháp luật.
Ngân Hàng sẽ sớm nhất có thể thông báo cho Khách Hàng bằng văn bản hoặc thư điện tử về việc phong tỏa tài khoản, lý do và phạm vi phong tỏa.  
(b)    Việc phong tỏa Tài Khoản sẽ chấm dứt theo quyết định của Ngân Hàng khi kết thúc thời hạn phong tỏa, hoặc khi có quyết định hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc sự kiện dẫn đến việc Ngân Hàng phong tỏa Tài Khoản đã được giải quyết hoặc có văn bản từ tất cả chủ tài khoản thanh toán chung thông báo rằng tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa họ đã được giải quyết, hoặc các trường hợp khác theo quy định của Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản hay theo quy định pháp luật.
4.3         Đóng Tài Khoản
(a)   Ngân Hàng có thể đóng Tài Khoản và thu hồi lại bất kỳ (các) séc và/hoặc sổ séc trong các trường hợp sau:
(i)   Theo yêu cầu bằng văn bản của Khách Hàng với điều kiện là không có nghĩa vụ hay khoản phải trả nào đang tồn tại chưa giải quyết liên quan đến Tài Khoản;
(ii)   Khi Khách Hàng là tổ chức chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
(iii)  Khi Khách Hàng vi phạm bất kỳ các điều khoản hay điều kiện nào trong Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản và không thể khắc phục theo yêu cầu của Ngân Hàng;
(iv)  Theo thông báo trước bằng văn bản của Ngân Hàng hay các trường hợp khác theo quy định của Thỏa Thuận Mở và Sử Dụng Tài Khoản; hoặc
(v)   Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
(b)    Khi Tài Khoản được đóng, số dư còn lại trên Tài Khoản (sau khi trừ đi các khoản phí và chi phí ngân hàng) sẽ được chi trả theo chỉ thị của Khách Hàng hoặc của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quyết định hợp lý của Ngân Hàng phù hợp với luật áp dụng.
5         Tài Khoản Không Hoạt Động và Tài Khoản Không Giao Dịch  
         Vì lý do bảo đảm an toàn và bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng, Ngân Hàng, tùy theo sự xem xét của mình, có thể ngưng hoạt động của Tài Khoản trong trường hợp Tài Khoản đó không có giao dịch ghi nợ và ghi có nào trong thời gian 12 (mười hai) tháng (“Tài Khoản Không Hoạt Động”). Nếu không có giao dịch ghi nợ và ghi có nào phát sinh từ Tài Khoản Không Hoạt Động trong thời gian 12 (mười hai) tháng tiếp theo thì Tài Khoản Không Hoạt Động sẽ chuyển sang trạng thái “Tài Khoản Không Giao Dịch” và sẽ tiếp tục bị ngưng hoạt động. Các quy định sau sẽ được áp dụng đối với Tài Khoản Không Hoạt Động và Tài Khoản Không Giao Dịch:  
(i)     Một khoản phí đối với Tài Khoản Không Hoạt Động và Tài Khoản Không Giao Dịch theo biểu phí của Ngân Hàng tùy từng thời điểm sẽ được áp dụng cho đến khi số dư bằng không; và
(ii)    Trong trường hợp Tài Khoản Không Hoạt Động / Tài Khoản Không Giao Dịch có số dư bằng không và Ngân Hàng không nhận được bất kỳ Chỉ Thị hay thông báo nào của Khách Hàng trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Ngân Hàng gửi thông báo về Tài Khoản Không Hoạt Động / Tài Khoản Không Giao Dịch cho Khách Hàng thì Ngân Hàng có quyền đóng Tài Khoản Không Hoạt Động / Tài Khoản Không Giao Dịch.
6         Sửa Đổi và Chuyển Nhượng
         Các sửa đổi theo Điều 13.1 của Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ sẽ có hiệu lực thi hành trong khoảng thời gian không ít hơn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo.
         Không ảnh hưởng đến các Điều 13.1 và 13.2 của Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ, Ngân Hàng có thể sửa đổi Hồ Sơ Dịch Vụ bằng cách thông báo cho Khách Hàng theo phương thức (i) công bố tại chi nhánh và văn phòng của Ngân Hàng tại Việt Nam, (ii) công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân Hàng, trên báo chí hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào tại Việt Nam, hoặc (iii) bất kỳ cách thức nào mà Ngân Hàng cho là phù hợp. Việc sử dụng Dịch Vụ và Tài Khoản sau ngày mà các sửa đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận đồng ý chịu ràng buộc đối với bản sửa đổi Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ của Khách Hàng. Nếu Khách Hàng không đồng ý với sửa đổi này thì Khách Hàng phải ngay lập tức thông báo cho Ngân Hàng và hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng Dịch Vụ với Ngân Hàng và đóng Tài Khoản.  
7         Bù trừ
         Vì mục đích “bù trừ” và và không ảnh hưởng đến các quy định khác của Thỏa Thuận Khung Về Dịch Vụ, Ngân Hàng sẽ, vào bất kì thời điểm nào theo quyết định của mình (mà không cần phải thông báo cho Khách Hàng hay yêu cầu hoàn trả trước hay tuân theo bất kì thủ tục nào) được phép rút ngắn kỳ hạn của bất kì khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn nào nhằm mục đích bù trừ (trong trường hợp đó khoản tiền áp dụng sẽ là khoản tiền sau khi trừ đi phần phí rút tiền trước hạn thông thường mà Ngân Hàng áp dụng). Lãi suất áp dụng đối với khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn trong trường hợp này sẽ theo quy định của pháp luật hiện hành.  
8         Ngôn ngữ
         Bản tiếng Anh của Hồ Sơ Dịch Vụ sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt.
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