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HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH  

VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG 

DOANH NGHIỆP 

(Dành cho khách hàng doanh nghiệp) 

 

Số Hợp đồng: 

……………/HĐTD 

Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp này ("Hợp đồng") được 

lập ngày … tháng … năm …, giữa các bên sau đây: 

A. BÊN CẤP TÍN DỤNG: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM- CHI NHÁNH … 

- Địa chỉ: ………………… 

- Điện thoại: …………..                                    Fax: …… 

- Do Ông/Bà: ……                      Chức vụ: ……… làm đại diện theo Quyết định số 

…. ngày …/…/…. 

(Sau đây gọi là “Ngân hàng” hoặc “BIDV”) 

B. BÊN ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG: CÔNG TY ABC 

- Địa chỉ: ………………….. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………………….. do …. cấp ngày ….. 

- Điện thoại: ………                                      Fax: ………… 

- Do ông: ……………………….do Ông/Bà ……. – chức vụ …… làm đại diện theo 

Quyết định ủy quyền số …. ngày ….. của …..  

(Sau đây gọi là “Khách hàng” hoặc “Doanh nghiệp”) 

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng tín dụng thẻ doanh nghiệp với các điều khoản sau: 

1. Hạn mức tín dụng thẻ 

a) Ngân hàng đồng ý cấp cho Khách hàng hạn mức tín dụng thẻ với số tiền tối đa là 

…. VND (Bằng chữ: …………..đồng) ("Hạn Mức Tín Dụng Thẻ"). 

b) Mục đích sử dụng vốn vay thông qua việc phát hành thẻ: Nhằm mục đích thanh 

toán tiền mua các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao 

gồm cả trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh thường xuyên hoặc bổ sung vốn lưu động theo thời vụ của doanh nghiệp.  

Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay thông qua việc phát hành Thẻ đúng mục 

đích. 

c) Hạn Mức Tín Dụng Thẻ nêu trên sẽ được tính vào hạn mức cho vay tối đa của 

Ngân hàng đối với Khách hàng. 

2. Thời hạn cấp tín dụng 

a) Thời hạn cấp tín dụng thẻ doanh nghiệp tối đa bằng thời hạn hiệu lực của hạn 

mức tín dụng thẻ doanh nghiệp đã cấp. Trường hợp hiệu lực hạn mức tín dụng thẻ được 

gia hạn thì thời hạn cấp tín dụng thẻ cũng được gia hạn theo. 

b) Trường hợp hạn mức tín dụng thẻ doanh nghiệp bị ngừng gia hạn và/hoặc chấm 
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dứt trước hạn, doanh nghiệp thực hiện tất toán toàn bộ dư nợ gốc, lãi, phí phát sinh tại 

ngày ngừng/chấm dứt hạn mức tín dụng thẻ. 

3. Thời hạn duy trì hạn mức: … tháng kể từ ngày ký Hợp đồng này
1
. Để làm rõ, 

trong thời hạn duy trì hạn mức, Ngân hàng có toàn quyền xem xét, quyết định mức 

tăng/giảm Hạn Mức Tín Dụng Thẻ cho Khách hàng theo chính sách nội bộ của Ngân 

hàng tại từng thời điểm. 

4. Tài sản bảo đảm 

Các biện pháp bảo đảm được ký kết giữa Bên vay/bên bảo đảm với Ngân hàng có 

phạm vi bảo đảm bao gồm các nghĩa vụ của Khách hàng phát sinh theo Hợp đồng này. 

5. Tính thống nhất với Điều khoản và điều kiện cấp tín dụng thẻ doanh nghiệp 

Các nội dung tại Điều khoản và điều kiện chung về cấp thẻ tín dụng doanh nghiệp 

("Điều khoản và điều kiện chung") do Ngân hàng phát hành kèm theo Hợp đồng này và 

“Đăng ký phát hành và sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp” là bộ phận không tách rời của 

Hợp đồng. Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp thuận tuân thủ đầy đủ các nội dung tại phần 

Điều khoản và điều kiện chung. Nếu có mâu thuẫn giữa Hợp đồng này và các quy định 

khác của BIDV, các nội dung của Hợp đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng. 

6. Luật áp dụng, giải quyết tranh chấp 

a) Hợp đồng này được lập và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. 

b) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết 

bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng 

trọng tài của Trung tâm này. 

7. Hiệu lực của Hợp đồng 

a) Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày thẻ 

chấm dứt sử dụng theo quy định tại Điều 11 Điều khoản và điều kiện chung này, đồng 

thời Chủ thẻ đã trả nợ toàn bộ gốc, lãi và phí (nếu có) phát sinh từ Hợp đồng này, khi đó 

Hợp đồng này coi như được thanh lý. 

b) Các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này là bộ phận kèm theo có giá trị 

pháp lý theo Hợp đồng. 

c) Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Hợp đồng này và/hoặc bản Điều khoản 

và điều kiện chung phải được cả hai bên thoả thuận bằng văn bản (văn bản sửa đổi, bổ 

sung hợp đồng) do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký, trừ trường hợp thay đổi lãi 

suất, phí, theo quy định của Ngân hàng (Ngân hàng sẽ có thông báo bằng văn bản cho 

Khách hàng). Những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực thay thế, bổ sung các nội dung 

tương ứng trong Hợp đồng này. 

d) Trong trường hợp do có sự thay đổi về luật pháp, quy định hiện hành làm cho 

một hoặc một số nội dung quy định tại Hợp đồng này vô hiệu thì Hợp đồng này vẫn có 

hiệu lực đối với những nội dung còn lại. BIDV và Khách hàng sẽ cùng xem xét, sửa đổi, 

bổ sung những nội dung bị vô hiệu cho phù hợp. 

                                           
1
  Thời gian tối đa còn lại của hạn mức tín dụng ngắn hạn đã cấp cho khách hàng hoặc tối đa 12 tháng đối với trường 

hợp BIDV chưa cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng 
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e) Hợp đồng này được lập thành 03 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau: Ngân 

hàng giữ 02 bản gốc, Khách hàng giữ 01 bản gốc. Các bên xác nhận rằng đã đọc và thống 

nhất toàn bộ nội dung Hợp đồng, cùng ký Hợp đồng làm căn cứ thực hiện. 

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG 

(Họ, tên, chức vụ, ký, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG 

(Họ, tên, chức vụ, ký, đóng dấu) 
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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP  
(đính kèm Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp số ………………/HĐTD ký 

ngày …/…/2018 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh … và Công ty 

ABC) 

  ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ  

Trong Điều khoản và điều kiện cấp 

thẻ tín dụng doanh nghiệp (“Điều khoản 

và điều kiện chung”) này, các từ ngữ, từ 

viết tắt dưới đây được hiểu như sau: 

1.1 BIDV là Ngân hàng Thương mại 

cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.. 

1.2 Tổ chức thanh toán thẻ là Tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được thực hiện thanh toán thẻ theo 

quy định pháp luật.  

1.3 Tổ chức thẻ là hiệp hội các thành 

viên, công ty phát hành, thanh toán thẻ 

trong và ngoài nước mà BIDV là thành 

viên hoặc tham gia hợp tác. 

1.4 Hợp đồng phát hành và sử dụng 

thẻ tín dụng doanh nghiệp (gọi tắt là 

“Hợp đồng thẻ tín dụng”/“Hợp đồng”) là 

hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín 

dụng doanh nghiệp được ký kết giữa 

BIDV và Khách hàng. 

1.5 Thẻ là thẻ tín dụng do BIDV phát 

hành cho Chủ thẻ để thực hiện các giao 

dịch thẻ theo nội dung quy định tại Hợp 

đồng này. 

1.6 Thẻ Chip theo chuẩn EMV (viết 

tắt là thẻ Chip): là sản phẩm thẻ được 

gắn chip điện tử với bộ vi xử lý như một 

máy tính thu nhỏ đa chức năng và ứng 

dụng, có khả năng lưu trữ các thông tin 

quan trọng được mã hóa với độ bảo mật 

cao 

1.7 Chủ thẻ là cá nhân hoặc tổ chức 

được BIDV cung cấp Thẻ để sử dụng 

bao gồm Chủ thẻ chính và (các) Chủ thẻ 

phụ.  

1.8 Chủ thẻ chính là doanh nghiệp 

đứng tên trên Hợp đồng thẻ tín dụng với 

BIDV. 

1.9 Chủ thẻ phụ là cá nhân được Chủ 

thẻ chính cho phép sử dụng thẻ theo thỏa 

thuận về việc sử dụng thẻ giữa Chủ thẻ 

chính và BIDV. 

1.10 Chương trình phát hành và quản 

lý thẻ là hệ thống phần cứng và phần 

mềm quản lý toàn bộ quá trình phát hành 

và sử dụng thẻ của Chủ thẻ. 

1.11 Chấm dứt sử dụng thẻ là việc 

BIDV không cho Chủ thẻ tiếp tục sử 

dụng thẻ. 

1.12 Dịch vụ thẻ cung cấp qua Trung 

tâm CSKH bao gồm các dịch vụ như: 

khoá thẻ, cung cấp thông tin về Thẻ/Giao 

dịch thẻ, khóa giao dịch không xuất trình 

thẻ và các dịch vụ khác theo quy định 

của BIDV từng thời kỳ. 

1.13 Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) 
là tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán 

hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ theo hợp 

đồng thanh toán thẻ ký kết với Tổ chức 

thanh toán thẻ. 

1.14 Giao dịch thẻ là các giao dịch thực 

hiện bằng Thẻ tại ĐVCNT. 

1.15 Giao dịch không xuất trình thẻ 

(Card not present) là giao dịch được 

thực hiện tại ĐVCNT nhưng không cần 

có sự xuất hiện của Thẻ và/hoặc Chủ thẻ 

tại thời điểm thực hiện giao dịch bao 

gồm các giao dịch: giao dịch thanh toán 

trực tuyến (E-comerce), giao dịch trả 

góp, giao dịch MOTO, giao dịch thanh 

toán tuần hoàn.  

1.16 Ghi nợ là việc thực hiện làm tăng 

số dư nợ của khách hàng bao gồm số tiền 

giao dịch quy đổi, các phí do BIDV, Tổ 

chức thẻ quốc tế quy định (nếu có), lãi và 

các khoản phí khác (nếu có) được ghi nợ 

vào Tài khoản thẻ tín dụng. 

1.17 Ghi có là việc thực hiện làm giảm 

trừ số dư nợ của khách hàng bao gồm số 

tiền được hoàn trả, số tiền điều chỉnh do 

BIDV, Tổ chức thẻ quy định (nếu có) và 

các khoản tiền khác (nếu có) được ghi có 

vào Tài khoản thẻ tín dụng. 

1.18 Hạn mức tín dụng thẻ (HMTD 

thẻ): là số tiền tối đa BIDV cấp cho Chủ 

thẻ trong quá trình sử dụng thẻ.  

1.19 Hạn mức sử dụng thẻ là số tiền 

mà Chủ thẻ còn có thể sử dụng trong 

phạm vi HMTD được cấp.  
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1.20 Hạn mức giao dịch là số tiền tối 

đa chủ thẻ được phép sử dụng căn cứ 

theo loại giao dịch, số lần, ngày, tháng 

do BIDV, Tổ chức thanh toán thẻ quy 

định theo từng thời kỳ. 

1.21 Hóa đơn giao dịch (viết tắt là 

HĐGD): là chứng từ xác nhận các giao 

dịch thẻ do Chủ thẻ thực hiện tại 

ĐVCNT. 

1.22 Kỳ sao kê là khoảng thời gian từ 

ngày lập Sao kê tháng này đến ngày lập 

Sao kê tháng tiếp theo liền kề. 

1.23 Ngày giao dịch là ngày Chủ thẻ 

thực hiện giao dịch theo ghi nhận trên hệ 

thống của BIDV. 

1.24 Ngày hạch toán giao dịch là ngày 

giao dịch được ghi Nợ/ghi Có vào Tài 

khoản thẻ tại hệ thống của BIDV.  

1.25 Ngày sao kê là ngày BIDV lập Sao 

kê cho Chủ thẻ. 

1.26 Ngày đến hạn thanh toán là ngày 

mà Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán ít 

nhất bằng Số tiền   thanh toán tối thiểu 

thể hiện trên Sao kê hàng tháng. Nếu 

Ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày 

nghỉ, hoặc ngày lễ thì sẽ được tính sang 

ngày làm việc tiếp theo. 

1.27 PIN là mã số mật được BIDV cung 

cấp cho Chủ  thẻ. Mã số này không thể 

thay đổi và do Chủ thẻ chịu trách nhiệm 

bảo mật. 

1.28 Quản lý sử dụng thẻ là các đề 

nghị nhận thẻ/PIN, gia hạn thẻ, thay thế 

thẻ, báo mất  thẻ, hủy thẻ, cấp lại PIN, 

khóa/mở thẻ, báo mất thẻ, kích hoạt thẻ, 

tăng/giảm HMTD thẻ, thay đổi hình thức 

đảm bảo thẻ, thay đổi thông tin chủ thẻ, 

đăng ký/hủy/thay đổi tỷ lệ trích nợ tự 

động, … của Chủ thẻ theo các dịch vụ 

mà BIDV cung cấp trong từng thời kỳ 

1.29 Sử dụng thẻ là khi Chủ thẻ thực 

hiện các giao dịch bằng thẻ và hoặc các 

thông tin trên Thẻ tại ĐVCNT.  

1.30 Sao kê là bảng liệt kê các giao dịch 

thẻ của Chủ thẻ, lãi, phí phát sinh trong kỳ 

sao kê và các bút toán điều chỉnh (nếu có) 

được BIDV lập hàng tháng. 

1.31 Số dư sao kê là khoản tiền phải 

thanh toán của Chủ thẻ bao gồm giá trị 

(các) Giao dịch, các khoản phí, lãi phát 

sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ được 

liệt kê trong sao kê hàng tháng. 

1.32 Số tiền thanh toán tối thiểu là số 

tiền tối thiểu chủ thẻ có trách nhiệm thanh 

toán cho Ngân hàng được thể hiện trên 

Sao kê hàng tháng. 

1.33 Số tiền giao dịch là số tiền mà Chủ 

thẻ dùng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ 

tại ĐVCNT. 

1.34 Số tiền giao dịch quy đổi là số tiền 

giao dịch được quy đổi ra VND theo tỷ 

giá của các Tổ chức thẻ.  

1.35 Tỷ giá là tỷ giá quy đổi ra Việt 

Nam đồng (VND) tại thời điểm Giao 

dịch thẻ được Ghi nợ/Ghi có vào Tài 

khoản thẻ. Tỷ giá áp dụng đối với các 

Giao dịch thẻ là tỷ giá theo quy định Tổ 

chức thẻ. 

1.36 Tài khoản thẻ là tài khoản trên 

Chương trình phát hành và quản lý thẻ 

của BIDV để quản lý các giao dịch thẻ, 

phí, lãi và các vấn đề phát sinh liên quan 

đến việc sử dụng Thẻ. Chủ thẻ chính và 

(các) Chủ thẻ phụ sử dụng chung một tài 

khoản thẻ. 

1.37 Tài khoản bao gồm (các) tài khoản 

tiền gửi thanh toán và/hoặc (các) tài 

khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 

của Chủ thẻ mở tại BIDV. 

1.38 Thời hạn sử dụng thẻ: Thời hạn 

được in dập nổi trên thẻ. 

1.39 Tạm ngừng sử dụng thẻ là việc 

Chủ thẻ tạm thời không sử dụng được 

Thẻ tuỳ theo yêu cầu của Chủ thẻ hoặc 

BIDV.  

1.40 Trung tâm chăm sóc khách hàng 
(Trung tâm CSKH) là đơn vị hỗ trợ tiếp 

nhận và xử lý các yêu cầu của Chủ thẻ 

qua điện thoại/email và các kênh khác 

(nếu có) liên quan đến dịch vụ thẻ theo 

quy định của BIDV tại từng thời kỳ. 

ĐIỀU 2:  BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM   

2.1  Trường hợp phát hành thẻ có đảm 

bảo bằng tài sản, Chủ thẻ cam đoan/cam 

kết/đồng ý rằng: 

a. Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của 

Chủ thẻ (và đồng chủ sở hữu/bên bảo 

đảm) không có tranh chấp và đang không 
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dùng để bảo đảm cho bất cứ một nghĩa 

vụ trả nợ nào khác. 

b. Ký hợp đồng bảo đảm tiền vay và, 

bằng chi phí của mình, thực hiện các thủ 

tục công chứng/chứng thực, đăng ký giao 

dịch bảo đảm theo quy định của pháp 

luật và của BIDV. 

c. BIDV và các Tổ chức phát hành sổ tiết 

kiệm/giấy tờ có giá thực hiện phòng tỏa 

tài khoản/tài sản cầm cố/ký quỹ để phát 

hành thẻ. 

d. BIDV chỉ thực hiện giải chấp tài sản 

bảo đảm sau 30 ngày kể từ ngày chấm 

dứt sử dụng thẻ theo quy định tại Điều 

11 Điều khoản và điều kiện chung này 

và đồng thời Chủ thẻ đã thanh toán toàn 

bộ dư nợ gốc, lãi, phí phát sinh;  

e. Đối với trường hợp tăng HMTD tạm 

thời, BIDV sẽ giải chấp tài sản bảo đảm 

sau 30 ngày kể từ ngày HMTD tạm thời 

hết hiệu lực và đồng thời Chủ thẻ đã 

thanh toán toàn bộ dư nợ gốc, lãi, phí 

phát sinh do tăng HMTD 

2.2  Trường hợp phát hành Thẻ không có 

tài sản bảo đảm, Chủ thẻ cam kết:   

a.   Dùng các nguồn thu nhập hợp pháp 

để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán với 

BIDV trong mọi trường hợp.  

b.  Thực hiện các biện pháp bảo đảm 

bằng tài sản theo yêu cầu của BIDV bất 

cứ khi nào BIDV cho là cần thiết. Trả nợ 

trước hạn cho BIDV trong trường hợp 

không thực hiện được các biện pháp bảo 

đảm bằng tài sản theo yêu cầu của 

BIDV.  

ĐIỀU 3: HẠN MỨC TÍN DỤNG THẺ  
3.1 HMTD thẻ cấp thông qua hình thức 

phát hành Thẻ cho Chủ thẻ để thực hiện 

các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch 

vụ và do BIDV quyết định.  

3.2 Thời hạn duy trì HMTD: Tối đa 12 

tháng kể từ khi BIDV cấp HMTD cho 

Chủ thẻ đồng thời không vượt quá thời 

điểm chấm dứt sử dụng thẻ theo quy 

định tại Điều 11 Điều khoản và điều kiện 

chung này. Khi hết thời hạn duy trì 

HMTD thẻ, BIDV sẽ tự động tái cấp 

HMTD thẻ nếu Chủ thẻ đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện theo quy định của BIDV 

từng thời kỳ.   

3.3 Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực 

tế của Chủ  thẻ, của BIDV tại mỗi thời 

điểm, BIDV có quyền chủ động thay đổi, 

chấm dứt HMTD thẻ đã cấp cho Chủ thẻ 

mà không cần có sự chấp thuận của Chủ 

thẻ.  

3.4 Chủ thẻ phải lập yêu cầu bằng văn 

bản gửi tới BIDV khi có nhu cầu thay 

đổi HMTD thẻ đã được phê duyệt theo 

hợp đồng trước đó. BIDV sẽ căn cứ vào 

tình hình thực tế của chủ thẻ tại thời 

điểm đề nghị để xem xét điều chỉnh 

HMTD thẻ phù hợp. Một khi yêu cầu 

điều chỉnh HMTD thẻ được chấp thuận, 

HMTD thẻ mới sẽ có hiệu lực thay thế 

HMTD thẻ trong Hợp đồng này từ thời 

điểm BIDV phê duyệt  HMTD mới.  

3.5 Vượt HMTD thẻ:  

a. Chủ thẻ đảm bảo sử dụng thẻ trong 

phạm vi HMTD thẻ đã được BIDV phê 

duyệt. Việc BIDV cho phép các giao 

dịch dẫn đến vượt HMTD thẻ không có 

nghĩa BIDV đồng ý tăng HMTD thẻ cho 

Chủ thẻ. 

b. Nếu sử dụng thẻ vượt HMTD thẻ, Chủ 

thẻ có trách nhiệm thanh toán ngay lập 

tức số tiền vượt HMTD thẻ và các khoản 

phí liên quan cho BIDV.  

c. BIDV có quyền từ chối các giao dịch, 

tạm ngừng sử dụng thẻ của khách hàng 

và thu phí vượt HMTD thẻ (nếu có) 

trong trường hợp Tài khoản thẻ bị vượt 

HMTD thẻ mà không cần thông báo 

trước cho Chủ thẻ. 

d. BIDV có quyền sử dụng thu nhập, tài 

khoản, tài sản thuộc sở hữu/đồng sở hữu 

của Chủ thẻ mà không cần có sự chấp 

thuận của Chủ thẻ để thanh toán phần dư 

nợ vượt HMTD thẻ. 

ĐIỀU 4: PHÁT HÀNH VÀ GIAO 

NHẬN THẺ, SỐ PIN    

4.1  Chủ thẻ chấp nhận rằng BIDV có 

toàn quyền chuyển Thẻ và số PIN cho 

Chủ thẻ theo bất kỳ cách thức chuyển 

giao nào mà BIDV cho là phù hợp và an 

toàn. Chủ thẻ được xem là đã nhận được 

thẻ và số PIN khi Chủ thẻ ký xác nhận 
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đã nhận Thẻ và PIN trên chứng từ do 

BIDV quy định cho từng cách thức giao 

nhận thẻ. BIDV có quyền nhưng không 

có nghĩa vụ chấp nhận đề nghị của Chủ 

thẻ về việc giao thẻ/PIN trực tiếp cho 

Chủ thẻ tại một địa chỉ cụ thể. Trong 

trường hợp BIDV chấp nhận đề nghị 

giao thẻ trực tiếp cho chủ thẻ tại một địa 

chỉ cụ thể, BIDV sẽ tiến hành nhận dạng 

Chủ thẻ thông qua một số thông tin cá 

nhân của Chủ thẻ và thông tin trên Thẻ 

theo quy định của BIDV. BIDV được 

miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc giao 

Thẻ/PIN cho chủ thẻ khi thông tin nhận 

dạng Chủ thẻ nhận được là chính xác, 

đầy đủ.  

4.2  Chủ thẻ phải liên hệ nhận Thẻ/PIN 

trong vòng 90 ngày kể từ ngày Thẻ/PIN 

được phát hành theo thông báo của 

BIDV trừ khi có thoả thuận khác giữa 

BIDV và Chủ thẻ về thời hạn nhận 

Thẻ/PIN. Sau thời gian trên, BIDV sẽ 

tiến hành xử lý Thẻ/PIN không được 

nhận theo quy định của BIDV đối với 

việc không nhận Thẻ/PIN củaChủ thẻ.  

ĐIỀU 5: QUẢN LÝ SỬ DỤNG THẺ  

5.1  Chủ thẻ sử dụng Thẻ để thanh toán 

hàng hóa, dịch vụ tại ĐVCNT trong 

phạm vi Hạn mức giao dịch. 

5.2  Chủ thẻ chịu trách nhiệm về tất cả 

Giao dịch thẻ phát sinh kể từ thời điểm 

ký xác nhận về việc đã nhận được Thẻ và 

phải bảo quản Thẻ, bảo mật số 

PIN/thông tin trên Thẻ, thông tin Sao kê 

hàng tháng và các thông tin phải bảo mật 

khác của Thẻ.  

5.3  BIDV chịu trách nhiệm bảo mật 

thông tin về Chủ thẻ, Thẻ, Giao dịch thẻ 

theo quy định pháp luật có liên quan. 

5.4   Chủ thẻ cần tuân thủ các quy định 

dưới đây để bảo mật thông tin Thẻ/số 

PIN: 

a.  Ký tên vào mặt sau Thẻ tại phần chữ 

ký Chủ thẻ bằng bút bi ngay sau khi 

nhận được Thẻ và sử dụng chữ ký này 

khi thực hiện Giao dịch;  

b. Không tiết lộ số PIN, các thông tin 

trên Thẻ bao gồm nhưng không giới hạn 

ở Số thẻ, Ngày hết hạn, số CVV2/CVC2 

cho bất kỳ ai (kể cả người thân trong gia 

đình, bạn bè);  

c.  Không chuyển nhượng, không cho 

phép bất kỳ người nào khác sử dụng 

Thẻ;  

d.  Không ghi lại số PIN trên bất kỳ vật 

nào được mang theo hoặc đặt gần Thẻ;  

e. Thông báo ngay cho BIDV trong các 

trường hợp Chủ thẻ phát hiện thẻ bị mất 

cắp hoặc thất lạc hoặc các thông tin trên 

Thẻ hoặc số PIN bị một bên thứ ba sử 

dụng trái phép hoặc phát hiện các Giao 

dịch thẻ bất thường.  

g. Chủ thẻ xác nhận và đồng ý rằng 

BIDV sẽ không chịu trách nhiệm đối với 

bất kỳ tổn thất nào mà Chủ thẻ phải chịu 

do hoặc liên quan đến việc không tuân 

thủ các quy định bảo mật thông tin Thẻ.  

5.5  Trong trường hợp Thẻ/thông tin liên 

quan đến Thẻ/số PIN bị mất/bị đánh 

cắp/bị sử dụng bởi người khác mà không 

có sự chấp thuận của Chủ thẻ, Chủ thẻ 

phải:  

a.  Thông báo ngay cho BIDV qua Trung 

tâm CSKH hoặc Chi nhánh/Phòng giao 

dịch BIDV.   

b.  Cung cấp các thông tin về thời gian, 

địa điểm Thẻ bị mất, thông tin liên quan 

đến Thẻ/số PIN bị lộ/đánh cắp, các giao 

dịch thực hiện cuối cùng và các thông tin 

khác theo yêu cầu của BIDV.  

c. Nộp lại Thẻ cho BIDV trong trường 

hợp Chủ thẻ nghi ngờ gian lận và khẳng 

định không thực hiện Giao dịch trong khi 

vẫn cầm giữ Thẻ.  

d. Trường hợp Thẻ nghi ngờ đã bị lộ 

thông tin, Chủ thẻ không được thực hiện 

kích hoạt lại Thẻ. Nếu tìm lại hoặc thu 

hồi được Thẻ bị mất hoặc thất lạc sau khi 

Chủ thẻ đã thông báo cho BIDV, Chủ thẻ 

không được sử dụng lại Thẻ này mà phải 

cắt đôi Thẻ và gửi lại cho BIDV.  

e. BIDV phải thực hiện xử lý việc khoá 

thẻ trong vòng 60 phút kể từ thời điểm 

nhận được thông báo của Chủ thẻ.  

5.6  Chủ thẻ phải chịu trách nhiệm đối 

với tất cả thiệt hại và bồi thường thiệt hại 

cho BIDV và/hoặc Bên thứ ba (nếu có) 

đối với các giao dịch thẻ, nếu:  
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a.  Phát sinh từ việc Chủ thẻ gian lận 

hoặc không tuân thủ các nội dung đã 

thỏa thuận với BIDV tại Hợp đồng này 

trong quá trình sử dụng thẻ;  

b.  Phát sinh từ việc Thẻ bị lợi dụng.   

c. Các giao dịch thẻ trái pháp luật và quy 

định của BIDV. 

5.7 Chủ thẻ được mặc định đăng ký dịch 

vụ BIDV SMS khi phát hành Thẻ để hỗ 

trợ kiểm soát giao dịch từ Thẻ kịp thời 

trong quá trình sử dụng Thẻ.  

5.8 Chủ thẻ có quyền yêu cầu BIDV thực 

hiện xử lý các yêu cầu đối với dịch vụ 

thẻ qua Trung tâm CSKH theo quy định 

của BIDV từng thời kỳ. Chủ thẻ phải 

chịu trách nhiệm và rủi ro (nếu có) đối 

với các yêu cầu về dịch vụ Thẻ. BIDV có 

quyền (i) thực hiện ghi âm (các) cuộc 

cuộc trao đổi/ giao dịch qua điện thoại 

giữa BIDV và Chủ thẻ để làm chứng từ 

đề nghị liên quan đến nghiệp vụ thẻ từ 

Chủ thẻ; đồng thời là bằng chứng giải 

quyết tranh chấp giữa các bên (nếu có); 

(ii) đề nghị Chủ thẻ cung cấp các bằng 

chứng chứng minh việc thực hiện/không 

thực hiện Giao dịch.   

5.9  BIDV có quyền khóa Thẻ ngay lập 

tức mà không cần thông báo trước hoặc 

chờ sự chấp thuận từ Chủ thẻ nếu phát 

hiện Thẻ có nguy cơ bị lộ thông tin dữ 

liệu thẻ hoặc Chủ thẻ có hành vi gian 

lận.  

5.10  BIDV có quyền thay đổi số Thẻ 

và/hoặc ngày hết hạn của Thẻ khi Thẻ 

được thay thế hoặc gia hạn. Chủ thẻ tự 

chịu trách nhiệm đối với việc thông báo 

sự thay đổi này cho bất kỳ bên nào mà 

Chủ thẻ có thể thực hiện Giao dịch hoặc 

có thoả thuận về thanh toán. BIDV 

không có trách nhiệm về bất kỳ tổn thất 

hay thiệt hại nào mà Chủ thẻ có thể phải 

chịu phát sinh từ việc thay đổi này.  

5.11. Khi Thẻ sắp hết hạn sử dụng, 

BIDV sẽ thông báo và hướng dẫn Chủ 

thẻ thủ tục gia hạn Thẻ qua thư, hoặc 

điện thoại, hoặc các hình thức khác. 

Trong vòng 15 (mười  lăm) ngày trước 

ngày Thẻ hết hạn sử dụng, nếu BIDV 

không nhận được bất cứ phản hồi nào 

của Chủ thẻ thì xem như Chủ thẻ đồng ý 

gia hạn Thẻ. BIDV sẽ gửi thông báo gia 

hạn Thẻ và Thẻ đã được gia hạn cho Chủ 

thẻ khi Thẻ cũ hết hạn.  

ĐIỀU 6: GHI NỢ, GHI CÓ VÀO TÀI 

KHOẢN THẺ VÀ NGUYÊN TẮC 

TÍNH LÃI, PHÍ  

6.1  BIDV được quyền ghi nợ vào Tài 

khoản thẻ các khoản sau đây:  

a. Tất cả giá trị giao dịch phát sinh từ 

việc sử dụng Thẻ hoặc thông tin Thẻ.    

b. Các khoản lãi, phí:   

b1. Lãi vay: Được cộng dồn hàng ngày 

theo dư nợ của Chủ thẻ. Nguyên tắc tính 

lãi được cụ thể tại khoản 6.6 dưới đây;  

b2. Các loại phí như Phí thường niên; 

Phí giao dịch; Phí quản lý sử dụng thẻ; 

Phí chuyển đổi ngoại tệ; Phí xử lý giao 

dịch nước ngoài; Phí phạt chậm thanh 

toán và các loại phí khác theo quy định 

tại Biểu phí dịch vụ BIDV. 

6.2 Chủ thẻ chịu trách nhiệm đối với các 

Giao dịch thẻ thực hiện thành công và 

được Ghi nợ vào Tài khoản thẻ kể cả các 

giao dịch không thực hiện cấp phép 

thông qua hệ thống BIDV như giao dịch 

thẻ trực tuyến, giao dịch thẻ có/không 

nhập PIN,  giao dịch không xuất trình thẻ 

và các giao dịch khác mà không phụ 

thuộc vào Hạn mức giao dịch, số tiền và 

số lần giao dịch được BIDV quy định tại 

từng thời kỳ.  

6.3. BIDV có quyền thực hiện việc ghi 

Có và hoặc ghi Nợ trên Tài khoản thẻ 

trong các trường hợp sau:  

a.  Để yêu cầu Chủ thẻ hoàn trả số tiền 

liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng 

này  

b.  Vì bất cứ lý do gì nhằm điều 

chỉnh/khắc phục sai sót/xử lý lỗi hệ 

thống (nếu có) mà không cần thông báo 

trước cho Chủ thẻ.  

d.  Để xử lý các giao dịch được gửi tự 

động vào Tài khoản thẻ từ hệ thống của 

các Tổ chức thẻ, bất kể sự đồng ý của 

Chủ thẻ liên quan đến giao dịch đó.  

6.4  BIDV có quyền phong tỏa số tiền 

trên Tài khoản thẻ hoặc tạm hoãn ghi Có 

tiền vào Tài khoản thẻ khi có dấu hiệu 
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không bình thường hoặc nghi ngờ giao 

dịch ghi Có bị sai sót, không hợp lệ... 

theo nhận định của BIDV, nhằm đảm 

bảo an toàn cho Tài khoản thẻ của Chủ 

thẻ.  

6.5 Nguyên tắc tính phí: 

a. Các loại phí/mức phí liên quan đến 

giao dịch thẻ được tính/áp dụng vào 

Ngày hạch toán giao dịch thẻ.   

b. Các loại phí khác được tính/áp dụng 

vào ngày BIDV thực hiện ghi Nợ/ghi Có 

Tài khoản thẻ.  

6.6  Nguyên tắc tính lãi:  

Đối với Giao dịch thanh toán hàng hóa 

dịch vụ, đến Ngày đến hạn thanh toán 

nếu: 

a. Chủ thẻ không thanh toán hoặc chỉ 

thanh toán một phần Số dư cuối kỳ sao 

kê BIDV sẽ tính lãi cho vay theo lãi suất 

hiện hành đối với toàn bộ số tiền giao 

dịch gốc kể từ Ngày giao dịch đến ngày 

Chủ thẻ thanh toán toàn bộ giá trị giao 

dịch. 

b. Chủ thẻ thanh toán toàn bộ Dư nợ 

cuối kỳ sao kê trước hoặc vào Ngày đến 

hạn thanh toán thì Giao dịch trong Kỳ 

sao kê được miễn lãi. 

6.7 Mức lãi suất, phí được quy định chi 

tiết tại Biểu phí dịch vụ do BIDV thông 

báo theo từng thời kỳ. Biểu phí dịch vụ 

là một phần không tách rời của Hợp 

đồng này. BIDV có thể  thay đổi Biểu 

phí dịch vụ trong quá trình sử dụng Thẻ 

của Chủ thẻ và sẽ thông báo cho Chủ thẻ 

theo các hình thức được quy định tại 

Điều 13 Bản điều khoản và điều kiện 

phát hành và sử dụng thẻ tín dụng này, 

và thời điểm có hiệu lực của những thay 

đổi này được đề cập trong bản thông báo 

gửi Chủ thẻ.   

 ĐIỀU 7: SAO KÊ  

7.1  Sao kê sẽ được lập vào một ngày cố 

định trong tháng theo quy định của 

BIDV đối với từng sản phẩm Thẻ.  

7.2  Hàng tháng, Chủ thẻ sẽ nhận được 

Sao kê liệt kê chi tiết các giao dịch thẻ, 

phí, lãi phát sinh trong kỳ sao kê, các 

giao dịch điều chỉnh (nếu có), số tiền đã 

thanh toán, số dư đầu kỳ sao kê , số dư 

cuối kỳ sao kê, số tiền thanh toán tối 

thiểu, ngày đến hạn thanh toán, lãi suất 

áp dụng trong kỳ và các thông tin khác.  

7.3  Sao kê sẽ được gửi tới Chủ thẻ qua 

địa chỉ email hoặc địa chỉ theo đăng ký 

của Chủ thẻ tại Đăng ký phát hành và sử 

dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp.  

7.4  Chủ thẻ được xem như đã nhận được 

Sao kê từ BIDV trừ khi Chủ thẻ thông 

báo cho BIDV về việc không nhận được 

Sao kê trong vòng 10 (mười) ngày làm 

việc kể từ Ngày sao kê.   

7.5  Chủ thẻ có trách nhiệm kiểm tra tất 

cả các giao dịch được liệt kê trên Sao kê. 

Sao kê được xem như chính xác trừ khi 

Chủ thẻ thông báo bằng văn bản tới 

BIDV về bất kỳ sai sót nào trong vòng 

10 (mười) ngày kể từ Ngày sao kê.  

7.6  Trong bất cứ trường hợp nào, Chủ 

thẻ vẫn có nghĩa vụ phải thanh toán Số 

dư sao kê vào Ngày đến hạn thanh toán.     

ĐIỀU 8: THANH TOÁN CHO TÀI 

KHOẢN THẺ TÍN DỤNG  

8.1 Chủ thẻ phải thực hiện thanh toán Số 

tiền thanh toán tối thiểu trước hoặc vào 

Ngày đến hạn thanh toán được thông báo 

trên Sao kê.  

8.2  Loại tiền thanh toán ghi nhận trên 

Tài khoản thẻ là đồng Việt Nam.  

8.3  Chủ thẻ có thể thanh toán Số dư nợ 

bằng tiền mặt, ủy quyền cho BIDV tự 

động ghi nợ tài khoản Chủ thẻ mở tại 

BIDV hoặc các phương thức khác theo 

thông báo của BIDV tại từng thời 

điểm.Việc thanh toán chỉ được tính khi 

BIDV nhận được báo Có với số tiền thực 

báo Có. Số tiền thanh toán nhận được 

sau 15:00 giờ (Thứ Hai đến Thứ Sáu) đối 

với tất cả các phương thức thanh toán 

(trừ phương thức Uỷ quyền cho BIDV 

ghi nợ tài khoản) sẽ được tính vào ngày 

làm việc tiếp theo.  

8.4  BIDV có quyền phong tỏa, thực hiện 

thu nợ gốc, lãi, phí từ tài khoản tiền gửi 

của Chủ thẻ mở tại các Chi nhánh trên 

toàn hệ thống của BIDV hoặc bất kỳ tài 

khoản tiền gửi nào của Chủ thẻ tại bất kỳ 

tổ chức tín dụng nào hoặc tài sản thuộc 

sở hữu/đồng sở hữu của Chủ thẻ mà 
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không cần bất cứ thủ tục nào khác ngay 

khi BIDV cho là cần thiết. Khi thực hiện, 

BIDV có thông báo tới Chủ thẻ theo các 

phương thức được quy định tại Điều 13 

Bản điều khoản và điều kiện phát hành 

và sử dụng thẻ tín dụng này.   

8.5  BIDV không chịu trách nhiệm về 

các phí và lãi phát sinh trên Tài khoản 

thẻ (nếu có) do việc Tài khoản đăng ký 

trích nợ tự động không đủ số dư để thanh 

toán tại thời điểm BIDV xử lý thu nợ tự 

động.  

8.6  Tất cả các khoản tiền chuyển tới Thẻ 

tín dụng hoặc ghi Có vào Tài khoản thẻ 

sẽ được BIDV sử dụng để giảm Số dư nợ 

hiện thời trong Tài khoản thẻ (nếu có).  

8.7  Nguyên tắc thanh toán Số dư sao kê 

sẽ theo thứ tự ưu tiên dưới đây và theo 

thời gian ghi nhận các giao dịch, phí, lãi 

vào Tài khoản thẻ.  

a. Các khoản phí, lãi.    

c. Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch 

vụ của kỳ trước;  

e. Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch 

vụ trong kỳ;   

Tùy từng trường hợp, BIDV được quyền 

chủ động thay đổi thứ tự ưu tiên thanh 

toán nêu trên.  

8.8 Trường hợp Chủ thẻ không thể tiếp 

tục sử dụng Thẻ vì lý do Thẻ hết hiệu lực 

và/hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, Chủ 

thẻ vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ 

thanh toán theo quy định trong Hợp đồng 

này, các văn bản chỉnh sửa, bổ sung, Sao 

kê và các cam kết, tài liệu khác kèm theo 

(nếu có).  

ĐIỀU 9: TRA SOÁT KHIẾU NẠI  

9.1 Chủ thẻ có quyền khiếu nại, yêu cầu 

tra soát Giao dịch thẻ trong thời hạn 60 

(sáu mươi) ngày kể từ Ngày giao dịch. 

Trường hợp chủ thẻ khiếu nại qua điện 

thoại, đối với các trường hợp BIDV 

thông báo với khách hàng cần hòan thiện 

giấy đề nghị tra soát (ngay khi tiếp nhận 

khiếu nại qua điện thoại), chủ thẻ có 

trách nhiệm bổ sung giấy đề nghị tra 

soát, khiếu nại theo  mẫu trong thời gian 

quy định của BIDV. Trường hợp chủ thẻ 

không hoàn thiện giấy đề nghị tra soát 

đúng hạn theo yêu cầu, BIDV được miễn 

trách nếu phát sinh khiếu nại liên quan 

đến giao dịch và sẽ sử dụng file ghi âm 

(nếu có) làm căn cứ chính thức để xử lý 

đề nghị tra soát khiếu nại của khách hàng 

theo quy định của BIDV trong từng thời 

kỳ. 

9.2  Đối với các giao dịch thanh toán 

theo định kỳ (tháng, quý, năm), Chủ thẻ 

phải thông báo cho  ĐVCNT và lưu lại 

bằng chứng khi ngừng sử dụng dịch vụ. 

BIDV có quyền từ chối tiếp nhận khiếu 

nại liên quan nếu chủ thẻ không cung 

cấp được bằng chứng đã thông báo tới 

ĐVCNT. 

9.3. Chủ thẻ cần thực hiện chủ động giải 

quyết với ĐVCNT về Giao dịch cần tra 

soát, khiếu nại trước khi gửi đến BIDV 

và chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề có 

liên quan trực tiếp giữa Chủ thẻ và 

ĐVCNT. BIDV không chịu bất kỳ trách 

nhiệm nào liên quan đến việc giao hàng, 

chất lượng dịch vụ/hàng hóa mà Chủ thẻ 

thanh toán bằng Thẻ.  

9.4  Chủ thẻ phải chịu mọi tổn thất về tài 

chính đối với các giao dịch thẻ Chip mà 

Chủ thẻ cho rằng bị giả mạo. 

9.5  Chủ thẻ phải thực hiện xuất trình 

Thẻ khi có yêu cầu của BIDV trong 

trường hợp Chủ thẻ khiếu nại, yêu cầu 

tra soát giao dịch.  

9.6  Chủ thẻ có trách nhiệm hợp tác với 

BIDV trong quá trình điều tra các giao 

dịch gian lận phát sinh liên quan đến Tài 

khoản thẻ bằng cách cung cấp các  thông  

tin  liên quan đến Tài khoản thẻ,  thông  

tin liên quan đến quá trình sử dụng thẻ, 

thông tin về người thân của Chủ thẻ,... 

theo yêu cầu của BIDV. Chủ thẻ phải 

cung cấp được các bằng chứng có giá trị 

pháp lý để chứng minh giao dịch không 

do mình thực hiện để hỗ trợ BIDV điều 

tra vụ việc 

9.7 BIDV có trách nhiệm giải quyết hoặc 

trả lời các khiếu nại, yêu cầu tra soát của 

Chủ thẻ, ngoại trừ các khiếu nại, yêu cầu 

tra soát các giao dịch có giá trị nhỏ, cụ 

thể là những Giao dịch thẻ có giá trị nhỏ 

hơn 25USD hoặc các giá trị quy đổi 
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tương đương khác ra VND  tại các 

ĐVCNT thuộc loại hình du lịch và giải 

trí theo quy định của các Tổ chức thẻ (ví 

dụ: hàng không, dịch vụ thuê xe, đi tàu 

biển, đi tàu hỏa, khách sạn, nhà nghỉ, nhà 

hàng, đại lý du lịch, mua xăng tự động... 

) và các giao dịch thẻ có giá trị nhỏ hơn 

05 USD hoặc giá trị quy đổi VND tương 

đương tại các loại hình ĐVCNT khác. 

BIDV có trách nhiệm thông báo tới 

khách hàng thời hạn xử lý khiếu nại khi 

tiếp nhận giao dịch và tối đa không quá 

45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 

khíêu nại hợp lệ của khách hàng. 

9.8 BIDV có quyền sử dụng bất kỳ 

chứng từ nào liên quan đến Giao dịch thẻ 

.như là bằng chứng rằng Giao dịch do 

chính Chủ thẻ thực hiện/ủy quyền thực 

hiện. 

9.9  BIDV không chịu bất kỳ trách 

nhiệm nào với Chủ thẻ về những Giao 

dịch thẻ đã thực hiện, thiệt hại hay mất 

mát trong trường hợp:  

a.  ĐVCNT từ chối chấp nhận Thẻ mà 

nguyên nhân không là lỗi của BIDV  

b.  Thiên tai hay bất kỳ sự cố hệ thống 

xử lý, truyền tin hoặc bất kỳ sự việc nào 

ngoài sự kiểm soát của BIDV, hay do 

hậu quả của sự gian lận, giả mạo.  

d.   Lỗi của Chủ thẻ trong quá trình sử 

dụng Thẻ và/hoặc do Chủ thẻ vi phạm 

thỏa thuận của Hợp đồng này vì bất cứ lý 

do gì.  

9.10 Trường hợp Giao dịch khiếu nại 

đang trong quá trình giải quyết khiếu nại 

thì Chủ thẻ có thể tạm thời không thanh 

toán các giao dịch đang khiếu nại. Trong 

trường hợp khiếu nại giao dịch không 

đúng hay quá thời hạn quy định, Chủ thẻ 

phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ 

các giao dịch khiếu nại và các khoản lãi, 

phí phát sinh (nếu có).   

 

ĐIỀU 10: NỢ QUÁ HẠN  

10.1 Khoản cấp tín dụng thẻ theo hình 

thức phát hành thẻ tín dụng doanh 

nghiệp được xem là quá hạn khi số tiền 

thanh toán tối thiểu của từng tài khoản 

và/hoặc toàn bộ các tài khoản thẻ liên kết 

đến mã số doanh nghiệp không được 

thanh toán đầy đủ và đúng hạn tương 

ứng tại mỗi kỳ sao kê. Nếu quá hạn đến 

45 ngày, hệ thống sẽ tự động khóa tài 

khoản và chuyển toàn bộ dư nợ thành số 

tiền thanh toán tối thiểu vào ngày quá 

hạn thứ 45, đồng thời BIDV sẽ chuyển 

toàn bộ Số dư sao kê của Chủ thẻ sang 

nợ quá hạn. Nếu quá hạn trên 105 ngày 

(tương đương 04 kỳ sao kê), hệ thống tự 

động ngừng tính phí phạt chậm thanh 

toán. 

10.2   Các khoản tiền thuộc Giao dịch 

thẻ chưa được ghi nợ vào Tài khoản thẻ 

tại thời điểm chuyển nợ quá hạn cũng sẽ 

được chuyển nợ quá hạn khi các khoản 

tiền này được ghi nợ vào Tài khoản thẻ.  

10.3  Sau khi chuyển nợ quá hạn, BIDV 

có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt việc 

sử dụng Thẻ của Chủ thẻ và thực hiện 

các biện pháp theo quy định của pháp 

luật và quy định của BIDV để thu hồi nợ 

(bao gồm số dư nợ gốc, lãi, phí và các 

khoản chi phí phát sinh liên quan đến 

quá trình thu hồi nợ) từ thu nhập, tài 

khoản của Chủ thẻ mở tại các Chi nhánh 

trên toàn hệ thống của BIDV hoặc bất kỳ 

tài khoản tiền gửi nào của Chủ thẻ tại bất 

kỳ tổ chức tín dụng nào hoặc tài sản 

thuộc sở hữu/đồng sở hữu của Chủ thẻ 

mà không cần có sự chấp thuận của Chủ 

thẻ.  

 ĐIỀU 11: CHẤM DỨT SỬ DỤNG 

THẺ  

11.1 Thẻ bị chấm dứt sử dụng khi xảy ra 

một trong các trường hợp sau:  

a. BIDV đánh giá khách hàng có nguy cơ 

suy giảm/không có khả năng trả nợ.  

b.  Việc duy trì HMTD thẻ, theo nhận 

định của BIDV, dẫn đến BIDV vi phạm 

các quy định của pháp luật, các quy định 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;  

c.  Chủ thẻ vi phạm Hợp đồng hoặc bất 

cứ thỏa thuận, cam kết nào với BIDV;  

d.  Chủ thẻ cung cấp các thông tin sai sự 

thật;  

e.  Chủ thẻ qua đời/hoặc bị chấm dứt 

hoạt động theo quy định pháp luật; 

f. Chủ thẻ thực hiện sáp nhập, bị mua lại 
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g.  Chủ  thẻ bị mất năng lực hành vi hoặc 

bị hạn chế năng  lực hành vi hoặc bị khởi 

tố/truy tố/xét xử về hình sự;  

h.  Theo yêu cầu hoặc nhằm tuân thủ bất 

kỳ phán quyết, quyết định, chỉ  thị của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bất 

kỳ văn bản, quy định pháp luật nào hoặc 

theo quy định của tổ chức thẻ quốc tế;  

i.   Chủ thẻ yêu cầu chấm dứt việc sử 

dụng Thẻ;  

j.  Theo quy định của pháp luật Việt 

Nam.  

11.2  Khi chấm dứt sử dụng Thẻ, BIDV 

sẽ tiến hành đồng thời việc thu hồi Thẻ 

phụ. 

ĐIỀU 12: CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI 

CHỦ THẺ  

12.1  HMTD được BIDV cấp cho Chủ  

thẻ. (Các) Chủ thẻ phụ chỉ được phép sử 

dụng trong phạm vi HMTD Chủ thẻ 

chính đề nghị và BIDV chấp thuận.  

12.2  Chủ thẻ chính và/hoặc (các) Chủ 

thẻ phụ có trách nhiệm thanh toán cho 

BIDV tất cả các giao dịch được thực 

hiện bằng Thẻ/sử dụng thông tin Thẻ đã 

được cấp cho Chủ  thẻ và các khoản lãi, 

phi liên quan đến Giao dịch thẻ, kể cả 

trong trường hợp Chủ  thẻ  không ký xác 

nhận trên HĐGD. Trong trường hợp Chủ 

thẻ chính không thanh toán số dư nợ, 

(các) Chủ thẻ phụ có trách nhiệm thanh 

toán toàn bộ số dư nợ và ngược lại.   

12.3  Chủ  thẻ chính, (các) Chủ  thẻ phụ 

cùng liên đới chịu trách nhiệm trong việc 

thực hiện Hợp đồng. Việc mất khả năng 

thực hiện Hợp đồng của Chủ thẻ chính vì 

bất kỳ lý do gì và trong bất kỳ trường 

hợp nào cũng không làm giải trừ nghĩa 

vụ liên đới của (các) Chủ thẻ phụ trong 

việc thực hiện Hợp đồng và ngược lại.  

12.4  Tất cả các thông báo, văn bản liên 

quan sẽ được gửi cho Chủ thẻ theo các 

hình thức được quy định trong Hợp đồng 

này.  

12.5  Giao dịch của Chủ thẻ được thể 

hiện trên Sao kê và được gửi cho Chủ thẻ 

theo các phương thức mà Chủ thẻ đăng 

ký với BIDV. 

12.6  Chủ thẻ chính có quyền thực hiện 

các yêu cầu liên quan đến Thẻ phụ mà 

không cần có xác nhận của (các) Chủ thẻ 

phụ như: khoá Thẻ, kích hoạt Thẻ của 

Chủ thẻ phụ, gia hạn Thẻ, thay thế Thẻ, 

kích hoạt lại PIN, nhận Thẻ, nhận PIN, 

chấm dứt sử dụng Thẻ của Chủ thẻ 

phụ… 

ĐIỀU 13:  THÔNG BÁO  

13.1  Chủ thẻ cam kết Địa chỉ nêu tại 

Hợp đồng là địa chỉ liên hệ thực tế hiện 

nay của Chủ thẻ. Đây là địa chỉ BIDV 

gửi tất cả các văn bản, tài liệu giao dịch 

trong quá trình thực hiện Hợp đồng này 

và cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi 

thư mời, thông báo, tống đạt, niêm yết 

công khai nhằm yêu cầu Chủ thẻ thực 

hiện nghĩa vụ của mình với BIDV. Chủ 

thẻ phải thông báo cho BIDV về sự thay 

đổi địa chỉ mới. BIDV sẽ không chịu 

trách nhiệm về những thiệt hại do hậu 

quả của việc Chủ thẻ không gửi thông 

báo về sự thay đổi trên.  

13.2  BIDV gửi văn bản, hóa đơn giao 

dịch, thông báo các thông tin cho Chủ 

thẻ thông qua các phương thức như: 

thông báo công khai tại các điểm giao 

dịch của BIDV, đăng tải trên website 

chính thức của BIDV, gửi  thư điện  tử, 

nhắn tin (sms), gọi điện thoại vào máy di 

động, máy cố định mà Chủ thẻ đã đăng 

ký với BIDV. Chủ thẻ phải thông báo 

cho BIDV về sự thay đổi địa chỉ hộp thư 

điện tử, số điện thoại di động, số điện 

thoại cố định. BIDV sẽ không chịu trách 

nhiệm về những thiệt hại do hậu quả của 

việc Chủ thẻ không gửi thông báo về sự 

thay đổi trên.  

13.3  Mọi văn bản, tài liệu giao dịch 

được coi là Chủ thẻ đã nhận:   

a. Trong vòng 03 (ba) ngày tính từ ngày 

gửi đi (theo dấu bưu điện đi), nếu gửi 

bằng thư; hoặc  

b.  Vào ngày gửi đi nếu gửi bằng fax; 

hoặc  

c.  Vào ngày BIDV gửi nếu gửi thông 

qua hình thức tin nhắn/thư điện tử 

(email) tự động, điện thoại trực tiếp; 

hoặc  
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d. Vào ngày công bố trên website chính 

thức của BIDV và/hoặc các website khác 

của BIDV; hoặc  

e.   Vào ngày BIDV thực hiện thông báo 

công khai theo hình thức khác.  

13.4  Chủ thẻ có trách nhiệm bảo mật 

những thông tin liên quan đến Thẻ được 

BIDV gửi cho Chủ thẻ thông qua nhắn 

tin, gọi điện thoại, điện tín, điện báo, fax, 

thư điện tử (email), bưu điện hoặc gửi 

trực tiếp. Chủ thẻ chịu trách nhiệm mọi 

thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho 

BIDV và/hoặc bên thứ ba (nếu có) do 

Chủ thẻ để lộ những thông tin này.  

13.5  Chủ thẻ phải thông báo kịp thời 

cho BIDV khi có những thay đổi của 

Chủ thẻ về nguồn thu nhập để trả nợ, các 

tranh chấp có khả năng ảnh hưởng tới 

việc trả nợ, địa chỉ liên lạc, điện thoại di 

động, email, thông tin về tài khoản của 

Chủ thẻ tại các tổ chức tín dụng khác và 

tại BIDV và chịu mọi thiệt hại nếu có 

thay đổi mà không thông báo cho BIDV.  

ĐIỀU 14: LUẬT ĐIỀU CHỈNH - 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  

14.1  Hợp đồng này được lập và điều 

chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.  

14.2  Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc 

liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải 

quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng 

tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy 

tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. 

14.3  Nếu bất kỳ một hay nhiều điều 

khoản và điều kiện của Hợp đồng này 

hay bất kỳ phần nào của Hợp đồng này 

trở nên không hợp lệ, không giá trị hoặc 

không thể thi hành theo bất kỳ luật áp 

dụng trong bất kỳ phạm vi quyền hạn 

nào thì nó sẽ không ảnh hưởng đến tính 

hợp pháp, hiệu lực và thi hành của những 

điều khoản và điều kiện còn lại của Hợp 

đồng này ở phạm vi quyền hạn đó 

và/hoặc bất cứ phạm vi quyền hạn nào 

khác.  

14.4  Việc chưa hoặc chậm trễ thực hiện 

quyền hạn và nghĩa vụ của BIDV theo 

như Hợp đồng này sẽ không được coi 

như là từ bỏ toàn bộ hay một phần quyền 

hạn và nghĩa vụ của BIDV trừ khi BIDV 

có thông báo bằng văn bản về sự khước 

từ quyền hạn và nghĩa vụ của mình.  

14.5  Trường hợp Chủ thẻ vi phạm nghĩa 

vụ thông báo về sự thay đổi địa chỉ mới 

theo quy định tại Điều 13 Điều khoản và 

điều kiện chung này hoặc xuất cảnh quá 

sáu tháng mà không thông báo địa chỉ 

mới, Chủ thẻ được xem là giấu địa chỉ 

nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Trong 

trường hợp này, địa chỉ nêu tại văn bản 

này là địa chỉ cuối cùng của Chủ  thẻ. 

BIDV được quyền yêu cầu Tòa án xét xử 

vắng mặt, Chủ thẻ chấp nhận việc Tòa 

xét xử vụ án vắng mặt, kể cả trường hợp 

không lấy được lời khai của Chủ thẻ.    

14.6  Trường hợp Tòa án buộc Chủ  thẻ 

phải  trả nợ, Chủ thẻ phải chịu án phí 

theo quy định của pháp luật và chịu mọi 

chi phí phát sinh của BIDV trong quá 

trình khởi kiện gồm chi phí đi lại, phí 

luật sư (trường hợp thuê luật sư) và các 

chi phí khác theo quy định của pháp luật 

Việt Nam.  

 

ĐIỀU 15: SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỢP 

ĐỒNG  

15.1  Các văn bản chỉnh sửa, bổ sung 

Hợp đồng này và các tài liệu kèm theo 

(nếu có), các thỏa thuận, đề nghị thay đổi 

HMTD, đề nghị thay đổi biện pháp bảo 

đảm, tài sản bảo đảm, hợp đồng bảo đảm 

là một bộ phận không tách rời của Hợp 

đồng thẻ tín dụng và ràng buộc trách 

nhiệm đối với các bên.  

15.2  Hợp đồng đã sửa đổi, bổ sung có 

hiệu lực vào ngày được ghi trong thông 

báo hoặc ngày gửi thông báo. Chủ thẻ 

được coi là chấp thuận với các nội dung 

Hợp đồng đã sửa đổi, bổ sung nếu Chủ 

thẻ không thực hiện thủ tục chấm dứt sử 

dụng Thẻ trước ngày sửa đổi, bổ sung có 

hiệu lực hoặc trong vòng 05 ngày làm 

việc kể từ ngày gửi thông báo (nếu 

không thông báo rõ ngày sửa đổi, bổ 

sung có hiệu lực).  

ĐIỀU 16: NGÔN NGỮ  

16.1  Ngôn ngữ chính sử dụng trong Hợp 

đồng thẻ tín dụng, các tài liệu liên quan 

giữa BIDV và Chủ thẻ là tiếng Việt.  
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16.2  Trong trường hợp có bên nước 

ngoài tham gia, các bên có thể thỏa thuận 

sử dụng tiếng nước ngoài thông dụng 

kèm theo bản tiếng Việt. Trong trường 

hợp có sự sai khác về nội dung giữa bản 

tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài thì 

bản tiếng Việt có giá trị sử dụng.  

 ĐIỀU 17:  CÁC THỎA THUẬN 

KHÁC  

17.1  Chủ thẻ đồng ý để Ngân hàng, hay 

bất kỳ cơ quan, cá nhân khác được quyền 

cung cấp thông tin về Chủ thẻ theo yêu 

cầu của BIDV vào bất kỳ thời điểm nào 

mà không cần sự đồng ý của Chủ thẻ.  

17.2  Chủ thẻ đồng ý để BIDV toàn 

quyền sử dụng, lưu giữ số điện thoại liên 

lạc, địa chỉ hộp thư điện tử và thông tin 

liên quan đến các giao dịch thẻ thông 

qua BIDV trong hay ngoài lãnh thổ Việt 

Nam  cho các mục đích khuyến mại, cải 

thiện và cải tiến dịch vụ thẻ của BIDV.  

 ĐIỀU 18:  ĐIỀU KHOẢN THI 

HÀNH  

18.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ 

ngày Chủ thẻ ký vào Hợp đồng thẻ tín 

dụng và kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày 

thẻ bị chấm dứt sử dụng theo quy định 

tại Điều 11 Điều khoản và điều kiện 

chung đồng thời Chủ thẻ đã trả nợ toàn 

bộ gốc, lãi và phí (nếu có) phát sinh từ 

Hợp đồng này, khi đó Hợp đồng này coi 

như được thanh lý. 

18.2 BIDV có quyền chuyển nhượng 

hoặc ủy thác các quyền của BIDV theo 

Hợp đồng này cho bên thứ ba mà không 

cần có sự chấp thuận của Chủ thẻ. 

18.3 Quyền sở hữu Thẻ thuộc về BIDV 

và không thể chuyển nhượng Thẻ cho bất 

kỳ người nào khác.Chủ thẻ phải thực 

hiện hoàn trả Thẻ cho BIDV ngay lập tức 

theo yêu cầu của BIDV tại bất kỳ thời 

điểm nào.  

18.4 Những nội dung không quy định 

trong Hợp đồng này sẽ được áp dụng 

theo quy định pháp luật, và các quy định 

và quy chế khác của BIDV, các thỏa 

thuận cam kết giữa Chủ thẻ với BIDV.  
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ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 

BIDV BUSINESS CREDIT CARD APPLICATION 

 

          Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV                  Số CIF:  

          To: Bank for Investment and Development of JSC                                                                           CIF No. 

             

               

  

Đề nghị Ngân hàng phát hành Thẻ tín dụng doanh nghiệp theo nội dung sau đây (Thông tin dấu * là bắt buộc) 

We applied for BIDV business credit card (Information in * is compulsory):  

1. Loại thẻ tín dụng doanh nghiệp đăng ký*: BIDV VISA Business 

Applied for BIDV business credit card*: BIDV VISA Business 

Đăng ký phát hành thông thường                                              Đăng ký phát hành nhanh      

Regular card issued                                                                   Immediate card issued   

2.  Thông tin doanh nghiệp 

Business information       

Tên Doanh nghiệp 

in trên thẻ * 

Name printed  

on card * 

Trùng khớp với tên đăng ký của doanh nghiệp (tối đa 21 ký tự in hoa, kể cả khoảng trắng) 

Full name as shown on Official registered name of business (Max 21 characters, including space) 

                     
 

Tên đăng ký của Doanh nghiệp*(Ghi đầy đủ theo 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 

Official registered name of business* (as shown on 

the Business Registration Certification)  

Tiếng Việt 

Vietnamese  

Tiếng Anh 

English  

Tên viết tắt  

Short name 
 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số*:                         

Business Registration Certification No* 

Ngày cấp*:…......../……….../.......... 

Date of Issue* 

  Nơi cấp*:   

Place of Issue* 

Loại hình doanh nghiệp* 

Business Type* 
  

Địa chỉ*: 

Address* 

3. Thông tin Người đại diện theo Pháp luật 

 Legal Representative Information  

Ông/Bà*:  

Mr/Ms* 

Vị trí công tác*:  

Current Position 

Ngày sinh:  

Date of Birth 

Số CMTND/Hộ chiếu*:                        Ngày cấp*:                       Nơi cấp*: 

ID/Passsport Number                       Date of Issue                   Place of Issue 

Điện thoại di động*:  

Mobile* 

Địa chỉ:  

Address 

Thông tin Người được ủy quyền (nếu có) 

Ông/Bà*:  

Mr/Ms* 

Vị trí công tác*:  

Current Position 

Ngày sinh:  

Date of Birth 

Số CMTND/Hộ chiếu*:                        Ngày cấp*:                       Nơi cấp*: 

ID/Passsport Number                       Date of Issue                   Place of Issue 

Điện thoại di động*:  

Mobile* 

Địa chỉ:  

Address 

4. Thông tin đề nghị phát hành thẻ*  

Card Service Registration Information* 
 

Hạn mức thẻ tín dụng đề nghị (VND): 

Credit limit request (VND) 

Chi nhánh: 

Branch: 
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Doanh nghiệp đã được BIDV cấp hạn mức tín 

dụng 

For Business having BIDV’s credit limit  

Hạn mức tín dụng BIDV cấp: 

BIDV’s credit limit  

Doanh nghiệp phát hành thẻ bảo đảm bằng 100% 

Tài sản bảo đảm 

For Business using 100% collateral asset 

 

Loại Tài sản bảo đảm: (Ví dụ sổ tiết kiệm tại BIDV) 

Collateral asset (Ex: Saving accounts at BIDV) 

Giá trị: 

Value 

5. Địa chỉ nhận sao kê, thông báo 

 Address received statement and correspondence 

 Địa chỉ email của doanh nghiệp*:            

Email address                                                          

Địa chỉ thư tín của doanh nghiệp*: 

Address 

6. Đăng ký dịch vụ tin nhắn qua điện thoại di động BSMS* 

 BSMS service 

 Điện thoại di động đăng ký:    

Mobile                       

7. Thông tin (các) Chủ thẻ*: Phụ lục đính kèm 

Cardholder information*: Attach Appedix 

8. Mục đích sử dụng thẻ*: 

Usage Purposes 

 Thanh toán chi phí vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh thường xuyên hoặc nhu cầu bổ sung vốn lưu động theo thời vụ, 

bao gồm: chi phí công tác, tiếp khách; cước điện, nước, điện thoại, internet; các khoản thuế giá trị gia tăng/ thuế tài nguyên/ thuế thu 

nhập doanh nghiệp/ thuế xuất - nhập khẩu và các khoản phí, lệ phí hợp lý; chi phí thanh toán lương cho người lao động; chi phí 

thanh toán tiền mua nguyên/ nhiên/ vật liệu, vật tư, hàng hóa, dịch vụ 

Pay for working capital expenses: 

 Các mục đích khác  

Other purposes  

9. Loại giao dịch đăng ký thực hiện   

Transaction type registration  

 Thanh toán hàng hóa dịch vụ 

      Sale transaction 

  

10. Loại hình đơn vị chấp nhận thẻ không đăng ký thực hiện giao dịch 

      Restricted Merchant Category Codes 

 

Tôi/chúng tôi xin xác nhận rằng các thông tin được cung cấp trong Đăng ký này là cập nhật, chính xác, đầy 

đủ và đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Ngân hàng muốn biết. 

Chữ ký dưới đây sẽ là chữ ký mẫu mà tôi/chúng tôi dùng cho tất cả các giao dịch liên quan đến thẻ của tôi/chúng tôi. 

Bằng việc ký vào mẫu Đăng ký này, tôi/chúng tôi xác nhận rằng đã nhận được 01 bản sao, đọc và đồng ý tuân theo 

Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp BIDV (các Điều khoản và Điều kiện có thể được sửa đổi 

theo từng thời kỳ). 

I/We confirm that the information above is lattest, accuracy, completeness and BIDV have right to check it 

with other sources. The signature below is going to be used for my/our card transactions. By signing this Credit 

Card Application, I/we confirm that I/we have one copy, read, understood and accepted all terms and conditions of 

BIDV Credit Card Terms and Conditions which maybe adjusted from time to time. 

Trong quá trình xét đơn, tôi/chúng tôi xác nhận và đồng ý để Ngân hàng được tự do lưu trữ, sử dụng, cung 

cấp thông tin của tôi/chúng tôi cũng như của Chủ Thẻ Phụ vào các mục đích mà họ cho là cần thiết. Tôi/Chúng tôi 

xin xác nhận rằng bất kỳ thẻ tín dụng nào mà Ngân hàng cung cấp cho tôi/chúng tôi, kể cả Thẻ Phụ được cấp dưới 

tài khoản của tôi/chúng tôi, sẽ không được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong bất kỳ hành vi hoặc mục 

đích nào trái với pháp luật. 

During application process, I/We agree that BIDV can store, use, provide my/our information as well as 

supplementary cardholders information to anyone/any organization if needed. I/We confirm that any credit card 

(both of primary and supplementary cards) which is issued by BIDV under my/our account is not going to use with 

any illegal purpose. 
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Hợp đồng được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thông tin bằng tiếng Anh chỉ mang ý nghĩa tham khảo. 

Trường hợp có sự sai khác giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng làm căn cứ pháp lý cuối 

cùng. 

The contract is made by Vietnamese and English. English is for reference only. If any difference between 

Vietnamese and English, information in Vietnamese is used for legal purpose.   

 

 Ngày … tháng … năm 

Date …. Month …. Year 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(BUSINESS LEGAL REPRESENTATIVE) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

(Sign with full name and seal) 

 

 

 

 

 

 

 

11. Đăng ký thanh toán dư nợ tự động 

Direct Debit Authorisation 

Số tài khoản                                                         Mở tại 

Account No.                                                         At bank 

Số tiền ghi nợ tự động 

Repayment Amount 

      Giá trị thanh toán tối thiểu 

     Minimum payment 

      Thanh toán toàn bộ 

      Fully payment 

           % dư nợ 

     % outstanding debts 

KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN 

(CHIEF ACCOUNTANT/ACCOUNTANT) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

CHỦ TÀI KHOẢN 

(ACCOUNT HOLDER) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

(Sign with full name and seal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 

Đồng ý phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp với các thông tin cụ thể như sau: 

- Tên doanh nghiệp : 

- CIF doanh nghiệp : 

- Hạn mức tín dụng thẻ chính: VND (Bằng chữ :….) 

- Thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng: 

- Chính sách về phí, lãi suất: theo quy định của BIDV từng thời kỳ 

- Hình thức bảo đảm : 

- Tài sản bảo đảm (nếu có) : 

- Xếp hạng tín dụng : 

- Thẻ phụ đề nghị phát hành : 
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STT Họ tên thẻ phụ Hạn mức thẻ phụ (VND) 

1   

2   

3 …  

… …  

 

 

     

 

Ý KIẾN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….......................................................................

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

……, ngày …. tháng … năm … 

(ký, ghi rõ họ tên) 

CÁN BỘ QLKH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

LÃNH ĐẠO BỘ PHẬN QLKH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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B. Phần dành cho Ngân hàng – Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

Số hợp đồng :…………………….. 

Mã BDS:……………………………………………………………………………………………………………… 

Mã cán bộ quản lý hồ sơ/khách hàng:………………………………………….  

Mã AM :…………………………………… 

Mã số tham dự của cán bộ giới thiệu khách hàng (Dành cho các chương trình thi đua):……………………………… 

Ngân hàng xác nhận các thông tin khách hàng đăng ký ở trên là:  

 Đầy đủ, chính xác  

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ phát hành thẻ  

                  Ngày thực hiện:……./……/……… 

 

Cán bộ tiếp nhận 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Cán bộ xử lý 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

C. Phần dành cho Ngân hàng – Bộ phận cập nhật thông tin khách hàng, Bộ phận quản lý thông tin khách 

hàng 

Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và xác thực khách hàng, Phòng……………………, BIDV…………….…... 

chấp nhận Hồ sơ đề nghị mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản của khách hàng vào ……… giờ……. ngày 

……/……/………….. 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ khách hàng  

Ngày thực hiện:……./……/……… 

Bộ phận cập nhật thông tin khách 

hàng (CIF, SVS) 

Ngày thực hiện:……./……/………. 

Bộ phận quản lý thông tin 

khách hàng 

Ngày thực 

hiện:……./……/………. 

Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

 

 

 

Cán bộ kiểm 

soát 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

 

 

Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

Cán bộ kiểm 

soát 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

 

Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

Cán bộ kiểm 

soát 

(Ký, ghi rõ 

họ tên) 

 

Phần dành cho bộ phận phát hành thẻ 
Thời gian thực hiện: ….. giờ…….phút, 

ngày…../……../..……. 

Chủ thẻ Số thẻ 
Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Cán bộ kiểm soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chủ thẻ chính  

  Chủ thẻ phụ 1  

Chủ thẻ phụ 2  

Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến BIDV e-Banking 

Ngày đăng ký tại hệ thống:….../……../…… 

Dịch vụ BSMS 

Ngày thực hiện:……./……/………. 

Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Cán bộ kiểm soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Cán bộ kiểm soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 PHỤ LỤC số … - ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CHỦ THẺ PHỤ 
Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Đăng ký phát hành và sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp 

 

1.Thông tin doanh nghiệp*:  

Bussiness information 

Tên đăng ký của doanh nghiệp*:  

Official registered name of business 

 Mã số doanh nghiệp (CIF doanh nghiệp)*: 

 Business code (CIF No.) 

  2.Thông tin chủ thẻ phụ*: 

  Cardholder information 

 Mã số chủ thẻ phụ (CIF)*: 

  Cardholder code (CIF No.) 

Tên in trên thẻ*  

Name printed on card 

Trùng với tên trên Giấy tờ tuỳ thân (tối đa 21 ký tự in hoa, kể cả khoảng trắng) 

Full name as shown on National Identification or Passport (Max 21 characters, inluding space) 
                        

 

Số CMTND/Hộ chiếu*:  

ID/Passport number 

Ngày cấp*: 

Date of Issue 

 Nơi cấp*:  

Place of Issue 

Ngày sinh:    

Date of Birth 

Chức vụ:  

Current Position 

Phòng: 

Department 

Điện thoại di động*:  

Mobile 

Email*:  

Email 

Địa chỉ liên hệ*: 

Address 

Địa chỉ nhận sao kê* 

Address received statement 

Hạn mức thẻ tín dụng*: …………………………………..VND (Bằng chữ …………………………………………………..) 

Credit card limit (In words)  

3. Đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng: 

Value added service(s) 

Đăng ký giao dịch trên Internet: 

Applied for doing E-commerce transaction(s) 

   Có    Không 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về các giao dịch trên Internet thực hiện bằng Thẻ đã đăng ký ở trên trong thời gian sử dụng 

dịch vụ này. 

I commit to take responsibility for all transactions made on the Internet with the registered card when using this banking 

servie. 

Đăng ký dịch vụ tin nhắn qua điện thoại di động (BSMS) 

BSMS service 

Điện thoại di động đăng ký: 

Mobile                          
 

 

Tôi/chúng tôi xin xác nhận rằng các thông tin được cung cấp trong Đăng ký này là cập nhật, chính xác, đầy 

đủ và đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Ngân hàng muốn biết. 

Chữ ký dưới đây sẽ là chữ ký mẫu mà tôi/chúng tôi dùng cho tất cả các giao dịch liên quan đến thẻ của tôi/chúng tôi. 

Bằng việc ký vào mẫu Đăng ký này, tôi/chúng tôi xác nhận rằng đã nhận được 01 bản sao, đọc và đồng ý tuân theo 

Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp BIDV (các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng có 

thể được sửa đổi theo từng thời kỳ). 

I/We confirm that the information above is lattest, accuracy, completeness and BIDV have right to check it 

with other sources. The signature below is going to be used for my/our card transactions. By signing this Credit 

Card Application, I/we confirm that I/we have one copy, read, understood and accepted all terms and conditions of 

BIDV Credit Card Terms and Conditions which maybe adjusted from time to time. 
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Trong quá trình xét đơn, tôi/chúng tôi xác nhận và đồng ý để Ngân hàng được tự do lưu trữ, sử dụng, cung 

cấp thông tin của tôi/chúng tôi cũng như của Chủ Thẻ Phụ vào các mục đích mà họ cho là cần thiết. Tôi/Chúng tôi 

xin xác nhận rằng bất kỳ thẻ tín dụng nào mà Ngân hàng cung cấp cho tôi/chúng tôi, kể cả Thẻ Phụ được cấp dưới 

tài khoản của tôi/chúng tôi, sẽ không được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong bất kỳ hành vi hoặc mục 

đích nào trái với pháp luật. 

During application process, I/We agree that BIDV can store, use, provide my/our information as well as 

supplementary cardholders information to anyone/any organization if needed. I/We confirm that any credit card 

(both of primary and supplementary cards) which is issued by BIDV under my/our account is not going to use with 

any illegal purpose. 

Hợp đồng được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thông tin bằng tiếng Anh chỉ mang ý nghĩa tham khảo. 

Trường hợp có sự sai khác giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng làm căn cứ pháp lý cuối 

cùng. 

The contract is made by Vietnamese and English. English is for reference only. If any difference between 

Vietnamese and English, information in Vietnamese is used for legal purpose.   

  

Mẫu chữ ký thứ nhất của chủ thẻ  

Primary signature of Cardholder  

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

(Sign in your full name)  

Mẫu chữ ký thứ hai của chủ thẻ 

Secondary Signature of Cardholder  

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

(Sign in your full name) 

  

 

 Ngày … tháng … năm 

Date … month … year 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP 

(BUSINESS LEGAL REPRESENTATIVE) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

(Sign with full name) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 

Đồng ý phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp với các thông tin cụ thể như sau: 

- Tên doanh nghiệp : 

- CIF doanh nghiệp : 

- Hạn mức tín dụng thẻ chính: VND (Bằng chữ :….) 

- Thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng: 

- Chính sách về phí, lãi suất: theo quy định của BIDV từng thời kỳ 

- Hình thức bảo đảm : 

- Tài sản bảo đảm (nếu có) : 

- Xếp hạng tín dụng : 

- Thẻ phụ đề nghị phát hành : 
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STT Họ tên thẻ phụ Hạn mức thẻ phụ (VND) 

1   

2   

3 …  

… …  

 

 

     

 

Ý KIẾN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….......................................................................

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

……, ngày …. tháng … năm … 

(ký, ghi rõ họ tên) 

CÁN BỘ QLKH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

LÃNH ĐẠO BỘ PHẬN QLKH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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B. Phần dành cho Ngân hàng – Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

Số hợp đồng :…………………….. 

Mã BDS:……………………………………………………………………………………………………………… 

Mã cán bộ quản lý hồ sơ/khách hàng:………………………………………….  

Mã AM :…………………………………… 

Mã số tham dự của cán bộ giới thiệu khách hàng (Dành cho các chương trình thi đua):……………………………… 

Ngân hàng xác nhận các thông tin khách hàng đăng ký ở trên là:  

 Đầy đủ, chính xác  

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ phát hành thẻ  

                  Ngày thực hiện:……./……/……… 

 

Cán bộ tiếp nhận 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Cán bộ xử lý 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

C. Phần dành cho Ngân hàng – Bộ phận cập nhật thông tin khách hàng, Bộ phận quản lý thông tin khách 

hàng 

Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và xác thực khách hàng, Phòng……………………, BIDV…………….…... 

chấp nhận Hồ sơ đề nghị mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản của khách hàng vào ……… giờ……. ngày 

……/……/………….. 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ khách hàng  

Ngày thực hiện:……./……/……… 

Bộ phận cập nhật thông tin khách 

hàng (CIF, SVS) 

Ngày thực hiện:……./……/………. 

Bộ phận quản lý thông tin 

khách hàng 

Ngày thực 

hiện:……./……/………. 

Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

 

 

 

Cán bộ kiểm 

soát 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

 

 

Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

Cán bộ kiểm 

soát 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

 

Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

Cán bộ kiểm 

soát 

(Ký, ghi rõ 

họ tên) 

 

Phần dành cho bộ phận phát hành thẻ 
Thời gian thực hiện: ….. giờ…….phút, 

ngày…../……../..……. 

Chủ thẻ Số thẻ 
Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Cán bộ kiểm soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chủ thẻ chính  

  Chủ thẻ phụ 1  

Chủ thẻ phụ 2  

Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến BIDV e-Banking 

Ngày đăng ký tại hệ thống:….../……../…… 

Dịch vụ BSMS 

Ngày thực hiện:……./……/………. 

Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Cán bộ kiểm soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Cán bộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Cán bộ kiểm soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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