ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TRẢ GÓP BẰNG
THẺ TÍN DỤNG BIDV
I.

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT:

1. Chủ thẻ: Là cá nhân được BIDV cung cấp Thẻ để sử dụng bao gồm Chủ thẻ chính và (các) Chủ thẻ
phụ
2. Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT): Đơn vị chấp nhận thẻ cung cấp hàng hóa/dịch vụ, hợp tác cùng
BIDV thực hiện chương trình mua hàng hóa/dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng
3. Giao dịch trả góp: là giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng được Chủ thẻ đăng ký sử
dụng tính năng trả góp.
4. Giá trị trả góp định kỳ: Là phần giao dịch gốc và lãi trả góp mà Chủ thẻ phải trả từng tháng trong
thời hạn trả góp. Số tiền trả góp tại các kỳ là như nhau. Riêng kỳ trả góp cuối cùng, số tiền trả góp là số
tiền chủ thẻ phải trả sau khi đã trừ đi số tiền trả góp các kỳ trước đó.
5. Lãi suất trả góp: Lãi suất áp dụng cho giao dịch Chủ thẻ đăng ký tính năng trả góp. Áp dụng theo
mức lãi suất hiện hành của thẻ tín dụng nếu khách hàng không thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ dư
nợ cuối mỗi kỳ sao kê (Mức lãi suất do BIDV quy định theo từng thời kỳ)
6. Phí chuyển đổi giao dịch trả góp: Là phí do BIDV thu khi Chủ thẻ đăng ký thành công giao dịch trả
góp trong thời gian tham gia trả góp. Phí này sẽ được BIDV thu một (01) lần. Thời gian và mức thu phí
do BIDV quyết định.
7. Tính năng trả góp bằng thẻ tín dụng BIDV (sau đây gọi tắt là tính năng): Là tính năng cho thẻ tín
dụng phát hành bởi BIDV, cho phép chủ thẻ thanh toán dư nợ cho một giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ
bằng thẻ tín dụng theo hình thức trả góp.
8. Thanh toán dư nợ theo hình thức trả góp thẻ tín dụng: Là việc chủ thẻ thanh toán số tiền dư nợ
cho 1 giá trị giao dịch (bao gồm cả gốc và lãi) đã thực hiện bằng thẻ trong một khoảng thời gian được
xác định trước (sau đây gọi là thời hạn trả góp) theo đó giá trị giao dịch được chia đều nhau theo từng
tháng trong thời hạn trả góp. Thời hạn trả góp tuân theo quy định của BIDV trong từng thời kỳ và thỏa
thuận giữa BIDV và từng đối tác. Tại cuối thời hạn trả góp, Chủ thẻ phải hoàn trả toàn bộ giá trị giao
dịch đã đăng ký trả góp và phí, lãi phát sinh. Trong trường hợp khi chưa đến cuối thời hạn trả góp,
Ngân hàng có quyền yêu cầu Chủ thẻ ngay lập tức thanh toán toàn bộ dư nợ còn lại của giao dịch trả
góp
9. Thẻ tín dụng/Thẻ: Tất cả các loại thẻ tín dụng do BIDV phát hành.
II. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TRẢ GÓP BẰNG THẺ TÍN DỤNG
1. Loại sản phẩm áp dụng: Tính năng chỉ áp dụng cho Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng quốc tế
BIDV (Không áp dụng với Khách hàng là chủ thẻ tín dụng doanh nghiệp và thẻ Thu phí viên)
2. Loại giao dịch áp dụng: Tính năng được áp dụng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ
bằng thẻ tín dụng đối với những nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ đã ký kết Hợp đồng hợp tác cung cấp
tính năng trả góp cho giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ bằng thẻ tín dụng BIDV.
3. Loại trừ: Tính năng không được cung cấp cho Chủ thẻ trong các trường hợp sau:
a. Giá trị của giao dịch trả góp nhỏ hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong thỏa thuận giữa
BIDV và ĐVCNT

b. Sản phẩm/dịch vụ được thanh toán bởi giao dịch không nằm trong danh sách các sản
phẩm/dịch vụ được đăng ký sử dụng tính năng trả góp bằng thẻ tín dụng BIDV theo thỏa
thuận giữa BIDV và ĐVCNT
c. Thời hạn trả góp Chủ thẻ đăng ký không nằm trong các thời hạn trả góp được phép theo thỏa
thuận giữa BIDV và ĐVCNT
d. Chủ thẻ vi phạm Điều khoản, điều kiện về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế đã ký
với BIDV
e. Tài khoản thẻ tín dụng trong tình trạng nợ quá hạn1
III.
GÓP

THANH TOÁN HÀNG HÓA/DỊCH VỤ BẰNG GIAO DỊCH THẺ TÍN DỤNG CÓ TÍNH NĂNG TRẢ

1. BIDV là bên được quyền quyết định ngày chuyển đổi từ giao dịch thông thường sang giao dịch trả
góp cho Khách hàng để đảm bảo phù hợp với quy trình nội bộ của BIDV.
2. Hạn mức sử dụng trên tài khoản thẻ tín dụng của Chủ thẻ được trừ một khoản tương ứng với giá trị
giao dịch trả góp. Hàng tháng, ngay sau khi Chủ thẻ trả số tiền trả góp định kỳ thì hạn mức thẻ tín dụng
được tăng lên số tiền tương ứng.
3. Giá trị trả góp định kỳ được liệt kê trong sao kê và là một phần của Giá trị thanh toán tối thiểu trên
bảng sao kê dư nợ.
4. Giá trị giao dịch trả góp được xem như giao dịch mua hàng thông thường, được tính lãi theo lãi suất
trả góp theo quy định của BIDV trong từng thời kỳ. Giá trị trả góp định kỳ khi đến hạn thanh toán sẽ
được tính lãi, phí theo quy định của BIDV tại Đăng ký kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín
dụng BIDV nếu Chủ thẻ không thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ dư nợ cuối kỳ sao kê.
5. Thứ tự ưu tiên thanh toán của thẻ khi có giao dịch trả góp: Thực hiện thu nợ theo thứ tự giống các
thẻ tín dụng quốc tế BIDV có giao dịch thông thường khác theo quy định của Điều kiện điều khoản tại
Đăng ký kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng BIDV.
6. Lãi suất của giao dịch trả góp do BIDV quy định theo từng thời kỳ và được công bố trên website của
BIDV.
IV.

CHẤM DỨT SỬ DỤNG TÍNH NĂNG

1. BIDV có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt cung cấp Tính năng bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho
Chủ thẻ hoặc yêu cầu Chủ thẻ ngay lập tức thanh toán toàn bộ dư nợ còn lại của giao dịch trả góp (bao
gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau):
a. Chủ thẻ vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều kiện điều khoản sử dụng Tính năng trả góp bằng
thẻ tín dụng BIDV hoặc của Điều kiện điều khoản tại Đăng ký kiêm hợp đồng phát hành và sử
dụng thẻ tín dụng BIDV.
b. Thẻ tín dụng trong tình trạng nợ quá hạn
c. Chủ thẻ chấm dứt việc sử dụng thẻ tín dụng
d. Thẻ tín dụng hoặc việc sử dụng tính năng bị chấm dứt bởi BIDV
e. Chủ thẻ chết
2. Khi chấm dứt sử dụng thẻ tín dụng và/hoặc việc sử dụng tính năng bị chấm dứt sử dụng, tất cả số
dư của giao dịch trả góp sẽ trở thành nợ thẻ tín dụng thông thường. Kể từ thời điểm hoàn thành thủ
tục chấm dứt sử dụng tính năng trả góp, Khách hàng sẽ phải hoàn trả toàn bộ dư nợ còn lại của giao
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Được quy định tại Bản các điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

dịch trả góp trong kỳ sao kê theo quy định về thanh toán nợ thẻ tín dụng ngân hàng của BIDV trong
từng thời kỳ.
3. BIDV không thu phí chấm dứt sử dụng tính năng trả góp và không thực hiện hoàn phí đã thu của
Khách hàng trong trường hợp chấm dứt tính năng trả góp.
V.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. BIDV có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ đề nghị sử dụng tính năng trả góp thẻ tín dụng BIDV
của Chủ thẻ mà không phải cung cấp lý do.
2. Vào bất kỳ thời điểm nào và bằng thông báo cho Chủ thẻ, BIDV có quyền:
a. Ngừng hoặc chấm dứt việc sử dụng tính năng của Chủ thẻ
b. Chỉnh sửa hoặc bổ sung các nội dung khác của Điều kiện điều khoản sử dụng tính năng trả góp
bằng thẻ tín dụng này. BIDV sẽ thông báo cho Chủ thẻ về những thay đổi này thông qua website
chính thức của BIDV và bằng bất kỳ cách thức hoặc phương tiện nào do BIDV quyết định. Mọi
thông tin được coi là Chủ thẻ đã nhận được trong thời gian 03 ngày từ khi được đăng tải trên
website hoặc hình thức khác do BIDV lựa chọn.
3. Chủ thẻ đồng ý rằng, BIDV có quyền cung cấp thông tin liên quan đến Chủ thẻ cho ĐVCNT hoặc bên
thứ ba để phục vụ cho việc cung cấp giá trị gia tăng cho Chủ thẻ theo chương trình của ĐVCNT hoặc
bên thứ ba.
4. Quy định này áp dụng đối với việc mua hàng hóa/dịch vụ sử dụng Tính năng trả góp bằng thẻ tín
dụng. Chủ thẻ tiếp tục chịu ràng buộc bởi những quy định của Đăng ký kiêm hợp đồng phát hành và sử
dụng thẻ tín dụng BIDV và bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa Chủ thẻ và BIDV.
5. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Đăng ký kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ
tín dụng BIDV và Điều kiện điều khoản sử dụng tính năng trả góp này, Điều kiện điều khoản sử dụng
tính năng trả góp này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ sử dụng tính
năng.

