BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG INTERNET & MOBILE BANKING (khách hàng cá nhân)
Your Application to register for VietinBank Internet & Mobile Banking Services
Gửi VietinBank - Chi nhánh / To VietinBank - Branch Name:

1 - Trước khi đăng ký / Before you register
 Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin

 Please complete all fields

 Các thông tin dưới đây cần trùng khớp với thông tin mở tài khoản

 Please use the same information as in your account opening form

 Trước khi đăng ký, xin đọc kỹ Điều kiện & điều khoản sử dụng sản
phẩm dịch vụ Ngân hàng Điện tử (được đính kèm)

 Before submitting this form, please ensure you have read our
enclosed Terms and Conditions of Electronic Banking Services

 Xin vui lòng tham khảo Giới thiệu dịch vụ Ngân hàng Điện tử cùng
Biểu phí hiện hành (được cung cấp tại quầy)

 Please refer to our Introduction to Electronic Banking Services
brochure as well as the current table of Bank Charges

2 - Thông tin cá nhân & thông tin liên lạc / Your personal & contact details
Họ và tên / Full name

Nam / Male

Nữ / Female

Quốc tịch / Nationality

Ngày sinh (DD-MM-YYYY) / Date of birth

Số CMND hoặc Hộ chiếu / National ID or Passport number

Địa chỉ liên lạc / Main Address

Ngày cấp (DD-MM-YYYY) / Date of issue

Nơi cấp / Place of issue

Địa chỉ Email* / Email Address*

Tài khoản mặc định* / Default Account*

*Địa chỉ email này sẽ nhận tên đăng nhập & mật khẩu Internet/Mobile
Banking
*This email address will receive your Internet/Mobile Banking username &
password

*Tài khoản này sẽ được sử dụng để trả phí dịch vụ Internet Banking & SMS
biến động thông tin Tài khoản (nếu đăng ký)
*All Internet Banking and SMS Alert (if registered) Services charges will be
debited automatically from this Default Account

3 - Dịch vụ đăng ký / Services to register
Internet & Mobile Banking dành cho cá nhân (VietinBank iPay)

Nhận SMS thông báo biến động thông tin Tài khoản

/Internet & Mobile Banking for personal customer (VietinBank iPay)

/ SMS Alert Service

 Dịch vụ VietinBank iPay sẽ được cung cấp cho tất cả Tài khoản cá
nhân Quý khách mở tại VietinBank / You can manage all your
Personal Accounts at VietinBank with our VietinBank iPay Service
 Quý khách đăng ký sử dụng VietinBank iPay sẽ được cung cấp dịch
vụ Internet Banking (tại ebanking.vietinbank.vn/ipay/) và Mobile
Banking (qua Ứng dụng dành cho thiết bị iOS, Android & Windows
Phone) / By registering to VietinBank iPay, you have access to our
Internet Banking Service (at ebanking.vietinbank.vn/ipay/) and
Mobile Banking Service (our Mobile Application is available to iOS,
Android & Windows Phone devices)
 Quý khách hàng sử dụng dịch vụ VietinBank iPay trên ứng dụng
Mobile App vui lòng đăng ký phương thức xác thực qua tin nhắn di
động / Customers using the service on application VietinBank iPay
Mobile App please register authentication method via mobile text
message

 Dịch vụ SMS biến động thông tin Tài khoản sẽ được cung cấp cho
Tài khoản mặc định / The SMS Alert Service will be available to your
Default Account only (we send you SMS when there are changes to
account balance/information)
 Ngân hàng xin khuyến cáo Quý khách đăng ký nhận SMS biến
động thông tin để tăng bảo mật cho tài khoản / We strongly
recommend you to register for SMS Alert Service which will provide
better security for your pesonal finance

Lựa chọn phương thức nhận mã xác thực giao dịch / Please choose an authentication method :
Qua tin nhắn di động

Qua thiết bị xác thực

/ Via mobile text message

/ Using security token

 Hạn mức giao dịch / Limit transation

 Hạn mức giao dịch / Limit transation

Hạn mức lần / Limit per transation: 50 triệu đồng / giao dịch

Hạn mức lần / Limit per transation: 200 triệu đồng / giao dịch

Hạn mức ngày / Limit per day : 200 triệu đồng / ngày / tài khoản

Hạn mức ngày / Limit per day : 1 tỷ đồng / ngày / tài khoản
 Mã xác thực sẽ hiển thị trên thiết bị khi thực hiện giao dịch / The
authentication code will appear on your security token when
transaction is being made

Số điện thoại di động nhận mã / Mobile phone number

 Số điện thoại này sẽ nhận tin nhắn SMS khi có biến động thông tin
Tài khoản (nếu đăng ký) & mật khẩu để xác thực giao dịch điện tử /
This phone number will receive SMS Alert messages (if registered)
and password to verify your online transactions

4 - Xác nhận của khách hàng / Your agreement with us
Bằng việc ký vào Bản đăng ký này, tôi xác nhận :

By signing this form, I hereby confirm that :

1. Những thông tin trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác

1. The information provided above is complete, true and correct.

2. Tôi đã nhận thiết bị xác thực (nếu đăng ký sử dụng) & cam kết trả
các chi phí phát sinh của việc sử dụng

2. I have received the security token (if registered) and agree to pay all
usage charges

3. Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các Điều kiện & điều
khoản sử dụng dịch vụ Ngân hàng Điện tử của Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam (đính kèm)

3. I have read, understood and accepted Viet Nam Joint Stock
Commercial Bank for Industry & Trade’s Terms and Conditions of
Electronic Banking Services (enclosed with this application)

Vui lòng ký & ghi rõ họ tên / Please provide signature & full name

Khách hàng / Customer

Ngày / Date:

/

Người phê duyệt / Supervisor

Giao dịch viên / Bank Teller

/

Ngày / Date:

/

/

Ngày / Date:

/

/

5 - Sau khi đăng ký / After you register
 Vui lòng kiểm tra thư tại địa chỉ email đã đăng ký để nhận tên đăng
nhập & mật khẩu của dịch vụ VietinBank iPay

 Please check the inbox of your registered email address for
VietinBank iPay log in information (username & password)

 Vui lòng truy cập website www.vietinbank.vn để được hướng dẫn sử
dụng VietinBank iPay Internet Banking & Mobile Banking

 Please visit www.vietinbank.vn for Guide to VietinBank iPay Internet
Banking & Mobile Banking Services

 Tin nhắn SMS thông báo biến động thông tin Tài khoản & mật khẩu
xác thực giao dịch điện tử sẽ được gửi tới số điện thoại đã đăng ký

 The mobile phone number provided above is registered to receive
balance alerts & OTP via text message

 Vui lòng liên hệ Chi nhánh đăng ký dịch vụ, hoặc gọi 1900-55-88-68
khi cần trợ giúp

 Please contact the Branch you registered with - or call 1900-55-88-68
for further assistance

VietinBank xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã đăng ký dịch vụ!
Thank you for registering with us!

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
Điều 1. Cung cấp và sử dụng sản phẩm dịch vụ
1.1. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử (sau đây được gọi là Dịch vụ) là các sản
phẩm dịch vụ được VietinBank cung cấp cho khách hàng thông qua kênh phân phối
điện tử bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Internet Banking, Mobile/SMS Banking.
1.2. Các Dịch vụ được VietinBank cung cấp trên cơ sở nguyên trạng, VietinBank
không đảm bảo việc cung cấp Dịch vụ một cách liên tục và không bị gián đoạn. Vì thế,
mặc dù khách hàng có thể sử dụng Dịch vụ vào mọi thời điểm, khách hàng thừa nhận
rằng tại một số thời điểm nhất định có thể sẽ không truy cập, sử dụng và thực hiện
được một số hoặc tất cả các Dịch vụ mà VietinBank cung cấp do việc bảo trì hệ thống
hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp:
hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn, cấm vận, bao vây hoặc
các hạn chế khác của chính phủ mà không có bất kỳ sự khiếu nại nào.
1.3. Các thông tin liên quan đến giao dịch, số dư tài khoản của khách hàng được
VietinBank cung cấp qua kênh phân phối điện tử có thể không luôn luôn được cập
nhật hoàn toàn bởi có các giao dịch chưa được VietinBank xử lý hoặc điều chỉnh khi
có sai sót, nhầm lẫn. Vì vậy, Khách hàng chấp nhận rằng các thông tin về giao dịch,
số dư tài khoản của khách hàng được thông báo qua kênh phân phối điện tử của
VietinBank chưa phải là thông tin chính xác cuối cùng ở thời điểm thông báo.
1.4. VietinBank có thể chấm dứt/từ chối/tạm dừng cung cấp các Dịch vụ mà không cần
báo trước khi VietinBank thấy là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các trường
hợp: (i) Khách hàng không tuân thủ các điều kiện, điều khoản, quy định của
VietinBank và (hoặc) của pháp luật về việc sử dụng Dịch vụ; (ii) Theo quyết định, yêu
cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (iii) Các trường hợp liên
quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận; (iv) Có căn cứ/nghi ngờ về hoạt động rửa
tiền của khách hàng; (v) Khi lợi ích của VietinBank/khách hàng/bên thứ ba có thể bị vi
phạm; (vi) Khi có các sự cố do nguyên nhân bất khả kháng, vượt quá phạm vi kiểm
soát của VietinBank.
Điều 2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng
2.1. Quyền của khách hàng
- Được sử dụng các Dịch vụ đã đăng ký với VietinBank và (hoặc) sử dụng thêm các
tiện ích Dịch vụ do VietinBank cung cấp trong quá trình nâng cấp, phát triển Dịch vụ.
- Yêu cầu VietinBank đăng ký, bổ sung/hủy bỏ Dịch vụ, quyền truy cập và các yêu cầu
khác có liên quan đến Dịch vụ.
- Yêu cầu VietinBank hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
- Yêu cầu VietinBank thay đổi các thông tin truy cập Dịch vụ trong trường hợp phát
hiện/nghi ngờ có sai sót, rủi ro xảy ra.
- Khiếu nại về các giao dịch khi có sai sót hoặc nghi ngờ sai sót trong quá trình sử
dụng Dịch vụ.
2.2. Trách nhiệm của khách hàng
- Tuân thủ các quy định tại Điều kiện, điều khoản sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân
hàng điện tử trong quá trình sử dụng.
- Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và hướng dẫn khác của VietinBank
khi sử dụng Dịch vụ.
- Khách hàng cam kết: (i) Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin và giấy tờ cần
thiết theo quy định của VietinBank khi đăng ký, bổ sung/hủy bỏ Dịch vụ và (hoặc) yêu
cầu liên quan khác; (ii) Kịp thời sửa đổi/bổ sung thông tin và giấy tờ cần thiết cho
VietinBank khi có sự thay đổi; (iii) Đảm bảo các thông tin khách hàng cung cấp cho
VietinBank luôn là thông tin mới nhất và chính xác nhất để VietinBank làm cơ sở cho
việc trao đổi, tư vấn, hỗ trợ,... khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ của
VietinBank.
- Giữ bí mật thông tin mật khẩu, thiết bị bảo mật và (hoặc) chữ ký điện tử khi sử dụng
các Dịch vụ của VietinBank.
- Chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin được hệ thống ghi nhận đối với việc truy
cập, xử lý các giao dịch được thực hiện bởi tên truy cập, mật khẩu kết hợp với mã xác
thực OTP và (hoặc) chữ ký điện tử của người sử dụng Dịch vụ.
- Hoàn trả cho VietinBank các khoản ghi Có nhầm, thừa vào tài khoản khách hàng và
(hoặc) các khoản tiền tranh chấp và các khoản phí phát sinh khi tranh chấp được các
cơ quan có thẩm quyền xử khách hàng thua kiện (nếu có).
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn và (hoặc) chấp nhận việc VietinBank trích Nợ/phong
tỏa tài khoản để thu các loại phí liên quan đến việc sử dụng và giao dịch của khách
hàng qua kênh phân phối điện tử theo quy định của VietinBank.
- Thông báo kịp thời cho VietinBank bằng các phương tiện thích hợp khi phát hiện mật
khẩu, thiết bị bảo mật và (hoặc) chữ ký điện tử bị sai sót, không đúng theo yêu cầu
của mình.
- Thông báo và phối hợp kịp thời với VietinBank để giải quyết khi có sai sót, sự cố
hoặc tranh chấp trong quá trình sử dụng các Dịch vụ.
- Cam kết không thực hiện các giao dịch trái với pháp luật.
Điều 3. Quyền và trách nhiệm của VietinBank
3.1. Quyền của VietinBank
- Khi nâng cấp, phát triển Dịch vụ, VietinBank được phép bổ sung, cung cấp thêm các
tiện ích Dịch vụ cho khách hàng mà không cần thông báo hoặc yêu cầu khách hàng
đăng ký bổ sung Dịch vụ (trong trường hợp các tiện ích Dịch vụ đó không làm phát
sinh chi phí của khách hàng).
- Được phép sử dụng thông tin khách hàng để: (i) Phục vụ việc quản lý, giám sát, tư
vấn, hỗ trợ,… giữa VietinBank với khách hàng và (hoặc) sử dụng vào mục đích quảng
bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của VietinBank cho khách hàng; (ii) Chia sẻ cho bên
thứ ba có hợp tác với VietinBank cung cấp Dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục
vụ và lợi ích của khách hàng; (iii) Phục vụ việc điều tra hoạt động rửa tiền hoặc gửi
cho cơ quan có thẩm quyền khi có căn cứ hoặc nghi ngờ.
- Từ chối thực hiện các giao dịch không hợp pháp, hợp lệ theo quy định của
VietinBank và của pháp luật hoặc trong trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của
VietinBank hoặc trường hợp tài khoản của khách hàng không đáp ứng đủ các điều
kiện để thực hiện giao dịch.
- Trích Nợ tài khoản khách hàng giá trị các giao dịch; các khoản phí liên quan theo
biểu phí được VietinBank quy định trong từng thời kỳ; các khoản tiền ghi Có nhầm,
thừa vào tài khoản (nếu có); các khoản tiền tranh chấp và các khoản phí phát sinh khi
tranh chấp được các cơ quan có thẩm quyền xử khách hàng thua kiện (nếu có).
- Các quyền khác theo quy định của VietinBank và của pháp luật.
3.2. Trách nhiệm của VietinBank
- Tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và
của pháp luật.
- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản, giao dịch của khách hàng theo quy
định của pháp luật.
- Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng liên quan đến
Dịch vụ của VietinBank.

Điều 4. Chứng từ giao dịch
4.1. Các tài liệu, chứng từ liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Dịch vụ và (hoặc) giao dịch
giữa khách hàng với VietinBank cũng như các số liệu được ghi chép, xác nhận và lưu giữ bởi
hệ thống các kênh phân phối điện tử của VietinBank sẽ là bằng chứng về việc giao dịch của
khách hàng với VietinBank.
4.2. Chứng từ giao dịch được sử dụng đối với các Dịch vụ giữa khách hàng với VietinBank là
chứng từ điện tử.
4.3. Nội dung chứng từ điện tử phải tuân thủ quy định của VietinBank và các quy định khác
của pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử.
4.4. Khách hàng cam kết tuân thủ đầy đủ các điều kiện, điều khoản do VietinBank đưa ra
nhằm tuân thủ các quy định của VietinBank và của pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử.
4.5. Các giao dịch tài chính phát sinh của khách hàng qua kênh phân phối điện tử chỉ được
chấp nhận khi được thực hiện bằng tên truy cập, mật khẩu của khách hàng kết hợp với
OTP/mã xác thực hay chữ ký điện tử; giao dịch đã được gửi tới hệ thống xử lý của
VietinBank và được hệ thống của VietinBank chấp nhận về tính hợp pháp, hợp lệ của giao
dịch.
4.6. VietinBank có thể từ chối việc thực hiện giao dịch của khách hàng vì bất kỳ lý do gì mà
không cần báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: (i) Khách hàng vi
phạm quy định của VietinBank hoặc của pháp luật về việc sử dụng và quản lý tài khoản; (ii)
Theo quyết định, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (iii) Các trường hợp liên
quan đến giả mạo và rủi ro; (iv) Khi lợi ích của VietinBank/khách hàng/bên thứ ba có thể bị
tổn hại; (v) Trường hợp VietinBank tạm ngưng Dịch vụ để bảo trì; (vi) Khi phát hiện khách
hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều kiện, điều khoản sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân
hàng điện tử này.
Điều 5. Thời gian giao dịch
5.1. Các giao dịch được khách hàng thực hiện qua kênh phân phối điện tử sẽ được
VietinBank xử lý trong thời gian sớm nhất có thể, tuân thủ thời gian giao dịch của VietinBank
trong từng thời kỳ.
5.2. Các yêu cầu, giao dịch của khách hàng chỉ được VietinBank ghi nhận và xử lý khi: (i) Hệ
thống đã xác nhận việc nhận được chỉ thị của khách hàng; (ii) Số dư tài khoản của khách
hàng đủ để thực hiện các giao dịch đó; (iii) Giao dịch của khách hàng hợp pháp, hợp lệ và
không vi phạm bất kỳ quy định nào của VietinBank, của bên thứ ba và của pháp luật.
Điều 6. Hạn mức giao dịch
6.1. Tùy theo điều kiện trong từng thời kỳ, VietinBank có thể thay đổi hoặc ấn định hạn mức
cho các giao dịch của khách hàng.
6.2. Trường hợp có sự thay đổi về hạn mức giao dịch, VietinBank sẽ gửi thông báo hạn mức
giao dịch của các Dịch vụ cho khách hàng thông qua: (i) Các chi nhánh, điểm giao dịch của
VietinBank; (ii) Trang web và (hoặc) các kênh cung cấp sản phẩm dịch vụ của VietinBank; (iii)
Các điểm giao dịch và (hoặc) chương trình ứng dụng khác của bên thứ ba có thỏa thuận hợp
tác cung cấp, phát triển Dịch vụ với VietinBank.
6.3. Trường hợp khách hàng muốn thực hiện các giao dịch vượt quá hạn mức quy định của
VietinBank, khách hàng phải đăng ký với VietinBank, chấp nhận hoàn toàn rủi ro (nếu có) và
phải được VietinBank chấp thuận.
Điều 7. Phí dịch vụ
7.1. Việc áp dụng và thu các loại phí đối với khách hàng sử dụng Dịch vụ được tuân thủ các
quy định về phí của VietinBank trong từng thời kỳ.
7.2. Thông tin về các loại phí và biểu phí Dịch vụ được VietinBank niêm yết công khai tại các
chi nhánh, trang web chính thức của VietinBank, các kênh cung cấp Dịch vụ hoặc thông báo
cho khách hàng qua hộp thư điện tử của khách hàng.
7.3. Tùy theo từng loại Dịch vụ cụ thể, VietinBank sẽ thực hiện thu phí của khách hàng theo
gói Dịch vụ, loại giao dịch, giá trị giao dịch, số lượng giao dịch, đối tượng khách hàng, v.v.
Điều 8. Giao dịch không huỷ ngang
8.1. Khách hàng không thể huỷ, thay đổi, phủ nhận hay từ chối bất kỳ giao dịch nào đã được
thực hiện qua các kênh phân phối điện tử của VietinBank bằng tên truy cập và mật khẩu của
mình. Trường hợp khách hàng muốn huỷ yêu cầu thực hiện giao dịch, VietinBank sẽ chỉ xem
xét với điều kiện: (i) VietinBank chưa ghi nhận và (hoặc) chưa xử lý giao dịch trên hệ thống;
(ii) Việc huỷ giao dịch không ảnh hưởng tới lợi ích của VietinBank cũng như lợi ích của bất kỳ
bên thứ ba nào khác.
8.2. Mọi giao dịch của khách hàng được thực hiện qua kênh phân phối điện tử của
VietinBank sẽ được VietinBank coi là có giá trị, không huỷ ngang và do khách hàng là người
duy nhất thực hiện. VietinBank không chấp nhận bất cứ sự uỷ quyền nào khác cho bên thứ
ba.
Điều 9. Điều khoản miễn trách của VietinBank
9.1. Được miễn trách nhiệm thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của khách hàng khi hệ
thống của VietinBank hoặc của bên thứ ba gặp sự cố và (hoặc) vì bất cứ lý do bất khả kháng
nào khác.
9.2. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp khách hàng khiếu nại các nhà cung cấp hoặc
trường hợp khách hàng lựa chọn sai tài khoản người thụ hưởng.
9.3. Được miễn trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất phát sinh trong quá trình sử
dụng Dịch vụ của khách hàng trừ khi những tổn thất, thiệt hại do lỗi chủ quan của VietinBank
gây ra.
Điều 10. Sửa đổi nội dung điều khoản
10.1. VietinBank được phép sửa đổi nội dung của bản điều kiện, điều khoản này bằng cách
thông báo qua các kênh cung cấp Dịch vụ của VietinBank như: các chi nhánh, các kênh cung
cấp Dịch vụ, trang web chính thức của VietinBank hoặc thông báo bằng hình thức khác mà
VietinBank cho là phù hợp.
10.2. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi VietinBank sửa đổi bản điều kiện,
điều khoản này có nghĩa là khách hàng chấp thuận hoàn toàn các sửa đổi đó.
Điều 11. Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp
11.1. Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào
phát sinh giữa khách hàng và VietinBank thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết
thông qua thương lượng, hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp
của các bên.
11.2. Trong trường hợp các bên không hòa giải được thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải
quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 12. Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành
12.1. Các điều kiện, điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày khách hàng đăng ký sử dụng
Dịch vụ cho đến khi khách hàng chấm dứt sử dụng Dịch vụ.
12.2. Trường hợp một hoặc một số điều khoản được quy định trên đây bị vô hiệu do cơ chế,
chính sách pháp luật từng thời kỳ hoặc các trường hợp khác thì việc vô hiệu của các điều
khoản này không làm ảnh hưởng tới hiệu lực của các điều khoản khác của Phụ lục, trừ
trường hợp các bên có thoả thuận khác, hoặc việc vô hiệu của điều khoản đó dẫn tới việc
cung cấp dịch vụ bị chấm dứt.
12.3. Trường hợp khách hàng đã chấm dứt sử dụng Dịch vụ, các giao dịch đã được thực
hiện trong thời hạn hiệu lực của điều kiện, điều khoản này vẫn tiếp tục có giá trị.
12.4. Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các Điều kiện, điều khoản sử dụng
sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử trên đây, cam kết thực hiện đúng các điều kiện, điều
khoản này cũng như các thoả thuận liên quan khác của VietinBank và của pháp luật Việt
Nam.

TERMS AND CONDITIONS OF ELECTRONIC BANKING SERVICES
Article 1. Provision and use of products and services
1.1. Electronic banking products and services (hereinafter referred to as the Services)
are the products and services provided by VietinBank to customers via electronic
distribution channels, including but not limited to: Internet Banking, Mobile/SMS
Banking.
1.2. Services are provided by VietinBank on the basis of the status quo, VietinBank will
not guarantee providing services in a continuous and uninterrupted manner. Therefore,
although customers can use Services at any time, customers should acknowledge that
at certain times they may not access, use and perform some or all of the Services
provided by VietinBank provided due to system maintenance or any other reasons,
including but not limited to the following cases: fires, floods, earthquakes, tsunamis,
wars, riots, embargoes, encirclements or other government restrictions without any
claim.
1.3. Information related to transactions, account balances of customers supplied by
VietinBank through electronic distribution channels may not always be completely up to
date as there may be transactions that have yet to be processed or adjusted by
VietinBank in case of errors, mistakes. Therefore, customers specifically accept that the
information on transactions and account balances of customers reported through the
electronic distribution channels of VietinBank may not be the final accurate information
at the time of notification.
1.4. VietinBank can terminate/reject/suspend providing the Services without prior notice
when VietinBank finds it necessary, including but not limited to the following cases: (i)
Customer fails to comply with the terms and conditions, and regulations of VietinBank
and (or) the law on the use of the Services; (ii) According to the requirements of laws or
competent government agencies; (iii) Cases related to fakes, risks or frauds; (iv)
Evidence/suspicion of money laundering by customers; (v) When the interests of
VietinBank/customers/third parties may be violated; (vi) When there are incidents due
to force majeure reasons beyond the control of VietinBank.
Article 2.Rights and responsibilities of customers
2.1. Rights of customers
- Use the services registered with VietinBank and (or) use more utilities provided by
VietinBank in the course of service upgrading and development.
- Request VietinBank to register, add/cancel the Services, access rights and other
requirements pertaining to the Services.
- Request VietinBank to guide, support in the course of using the Services.
- Request VietinBank to change service access information in case of
detection/suspicion of errors or possible risks.
- Claim on transactions in case of errors or suspected errors in the course of using the
Services.
2.2. Responsibilities of customers
- Comply with the provisions of the terms and conditions of using electronic banking
products and services.
- Comply with the registration procedures, transaction order and other instructions of
VietinBank when using the Services.
- Customers undertake to: (i) Provide full and accurate information and documentation
required by VietinBank on registration, supplementation/cancelation of the Services and
(or) other relevant requirements; (ii) Promptly modify/supplement information and
documents needed for VietinBank when there is a change; (iii) Ensure that the
Customer information provided to VietinBank is always the latest and most accurate
information to be used by VietinBank as the basis for discussion, advice and support,
etc to customers during use of the Services provided by VietinBank.
- Strictly keep your password information, security devices and (or) electronic signature
confidential when using the Services of VietinBank.
- Be responsible for all the information recorded by the system pertaining to accessing
and handling of transactions performed by the username, password in combination with
OTP authentication code and (or) e-signatures of the Service user.
- Refund to VietinBank any mistaken and excessive amounts credited to customer
account and (or) disputed amounts and the fees arising when they are determined by
the competent authorities that the customer is the losing party (if any).
- Make payments in full, on time and (or) accept that VietinBank shall debit/block the
account to collect charges related to the customer’s use and transactions through
electronic distribution channels in accordance with VietinBank regulations.
- Promptly notify VietinBank by appropriate means when discovering that the password,
security device and (or) electronic signature is flawed, or is not as request.
- Promptly notify and coordinate with VietinBank to resolve errors, problems or disputes
in the course of using the Services.
- Commit not to perform transactions in a manner that is inconsistent with the law.
Article 3.Rights and responsibilities of VietinBank
3.1. Rights of VietinBank
- During its service upgrade and development, VietinBank shall be allowed to
supplement or provide additional service utilities to customers without notice to or
request for additional service registration from customers on the condition that these
Services are imposed at no additional cost.
- Be allowed to use customer information for the purposes of: (i) management,
monitoring, consulting, support, etc between VietinBank and customers and (or) for the
purpose of promotion, introduction of products and services of VietinBank to customers;
(ii) sharing to a third party which has a cooperation relationship with VietinBank in
providing the services in order to improve service quality and customer benefits; (iii)
Investigation on money laundering activities or sending to the competent authorities
whenever there is evidence or suspicion of illegal activities.
- To reject the transactions deemed to be illegal, ineligible under the reguations of
VietinBank and the law or in circumstances beyond the control of VietinBank or when
the customer account does not fully meet the conditions to carry out the transaction.
- Debit the customer account with transaction values; related fees according to the fee
table prescribed by VietinBank from time to time; mistaken and excessive amount
credited to customer accounts (if any); disputed amounts and the fees arising when
they are determined by the competent authorities that the customer is the losing party
(if any).
- Other rights as specified by VietinBank regulations and laws.
3.2. Responsibilities of VietinBank
- Comply with the regulations on electronic transactions of the State Bank of Vietnam
and the law.
- Ensure the confidentiality of account-related information and customer transactions as
regulated by laws.
- Receive and process customer’s verification requirements and claims related to the
services of VietinBank.

Article 4.Transaction documents
4.1. Documents related to the provision, use of the Services and (or) transactions between
customers and VietinBank as well as the data which are recorded, validated and stored by
VietinBank system of electronic distribution channels shall be evidence of the customer's
transactions with VietinBank.
4.2. Transaction documents to be used for the Services between customers and VietinBank
are electronic documents.
4.3. The contents of electronic documents must comply with the regulations of VietinBank
and other regulations of laws relating to electronic transactions.
4.4. Customers commit to full compliance with the terms and conditions made by VietinBank
in order to comply with regulations of VietinBank and laws relating to electronic transactions.
4.5. Financial transactions conducted by the customer via electronic distribution channels
are only accepted as such are done with username, password of customers combined with
OTP/authentication code or electronic signatures; such transactions have been sent to the
processing system of VietinBank and accepted on the legitimacy and validity of the
transaction by VietinBank system.
4.6. VietinBank can reject customers’ transactions for any reason without prior notice,
including but not limited to the following cases: (i) Customer violation of the provisions of
VietinBank or the law on the use and management of accounts; (ii) According to the
decision, the requirements of competent government
authorities; (iii) Cases related to frauds and risks; (iv) When benefits of
VietinBank/customers/third parties may be harmed; (v) In case VietinBank suspends the
Services for maintenance; (vi) When customers are found violating any content of these
terms and condition of using electronic banking services.
Article 5.Transaction time
5.1. Transactions conducted by customers through electronic distribution channels will be
processed by VietinBank at the soonest, adherent to the transaction time of VietinBank in
each period.
5.2. Requests and transactions of customers shall only be acknowledged and processed by
VietinBank when: (i) System has verified the receipt of customer instructions; (ii) Customer's
account balance is sufficient to perform the transactions; (iii) Customer transactions are
legal, eligible and not violating any provisions of VietinBank, third-party and the law.
Article 6.Transaction limits
6.1. Depending on the conditions in each period, VietinBank can change or fix the limit for
customer transactions.
6.2. Where there is a change in transaction limit, VietinBank will send a notice of the
transaction limit of the Service to customers through: (i) VietinBank branches, points of
transactions; (ii) VietinBank Website and (or) products and services distribution channels;
(iii) The transaction points and (or) other application programs of the third-party with which
VietinBank has signed an collaborative agreement for services supply and development.
6.3. Where customers want to perform the transaction exceeding the prescribed limit of
VietinBank, the customers must register with VietinBank, fully accept risks (if any) and must
be approved by VietinBank.
Article 7. Service charges
7.1. The application and collection of charges for customers using the Services shall comply
with the provisions on charges of VietinBank in each period.
7.2. Information on fees and service fee table is shown publicly at VietinBank branches,
official website, or the service distribution channels, or is notified to customers via e-mail.
7.3. Depending on the specific type of service, VietinBank will collect fees from customers
as by service package, transaction type, transaction value, transaction quantity, or by
customer, etc.
Article 8.Irrevocable transactions
8.1. Customer shall not cancel, change, deny or reject any transaction that was made
through VietinBank electronic distribution channels using their username and password. If
customers want to cancel a transaction request, VietinBank will only consider such a
request on the following conditions: (i) VietinBank has not
acknowledged and (or) has not processed the transaction in the system; (ii) The
cancellation of the transaction shall not affect the interests of VietinBank as well as the
benefit of any third party.
8.2. All customer transactions that are made through VietinBank electronic distribution
channels shall be considered by VietinBank as valid, irrevocable, and is performed solely by
the customer. VietinBank shall not accept any other authorization to a third party.
Article 9.Disclaimer of liability of VietinBank
9.1. Be exempt from performing transactions at the request of the customer when the
system of VietinBank or a third party encounters a problem and (or) for any other force
majeure reason.
9.2. Be exempt from liability in case customers make a claim on the providers or customers
choose a wrong beneficiary account.
9.3. Be exempt from liability for damages, losses arising in the course of using the Services
by the customer unless such damages and losses are caused by subjective errors of
VietinBank
Article 10. Amendment of terms and conditions
10.1. VietinBank shall be allowed to modify the contents of these terms and conditions, by
giving notice via service distribution channels of VietinBank such as: branches, service
distribution channels, official website or any other form of notification that VietinBank
considers appropriate.
10.2. That the customers continue to use the Services after VietinBank has modified the
terms and conditions means that the customers fully accept such amendments.
Article 11.Governing law and dispute resolution
11.1. These Terms and conditions are governed by the laws of Vietnam. If there is any
dispute arising between customers and VietinBank, such a dispute shall first be amicably
settled through negotiation and conciliation in a spirit of cooperation and respect for the
rights and legitimate interests of the parties.
11.2. If the parties fail to amicably resolve a dispute, then the jurisdiction, order and
procedures for dispute resolution shall comply with the provisions of Vietnamese laws.
Article 12.The effective duration and terms of implementation
12.1. These terms and conditions shall be effective from the date of customer registration
for use of the Services until the date of customer termination of using the Services.
12.2. Where one or more terms as provided above become invalid due to legal policies or
mechanism from time to time or due to other circumstances, the invalidity of such terms
shall not in any way affect or impair the validity of the other provisions of the Annex, unless
otherwise agreed by the parties, or the invalidity of such terms leads to the Services to be
terminated.
12.3. In the event that the customer has terminated the use of the Services, all the
transactions that had been performed during the validity period of the terms and conditions
shall continue to be valid.
12.4. Customer acknowledges to have read, understood and agreed to these terms and
conditions of using electronic banking services, and hereby commit to comply with these
terms and conditions as well as other related agreements of VietinBank and Vietnamese
law

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ INTERNET/MOBILE BANKING & SMS BIẾN ĐỘNG THÔNG TIN

Charges for Internet / Mobile Banking & SMS Alert Services

DỊCH VỤ

Phí sẽ thu

SERVICE

Bank Charge

DỊCH VỤ VIETINBANK IPAY (INTERNET BANKING & MOBILE BANKING)
Đăng ký sử dụng
Phí duy trì dịch vụ (internet + mobile)

MIỄN PHÍ
8,800 VNĐ/tháng

Register
Monthly account provision (internet + mobile)

FREE
8,800 VND/month

Tra cứu thông tin ngân hàng

MIỄN PHÍ

Banking information inquiry

FREE

Tra cứu thông tin tài khoản

MIỄN PHÍ

Account balance inquiry

FREE

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại
VietinBank giao dịch từ 1,000 đ – dưới 1 triệu
đồng

1,100 VNĐ/giao dịch

Internal transfer to other VietinBank Account
with Amount from 1,000đ – to 1 mil VND

1,100
VNĐ/ transaction

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại
VietinBank giao dịch từ 1 triệu đồng – dưới 3
triệu đồng

2,200 VNĐ/giao dịch

Internal transfer to other VietinBank Account
with Amount from 1 mil VND – to 3 mil VND

2,200
VNĐ/ transaction

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại
VietinBank giao dịch từ 3 triệu đồng - dưới 50
triệu đồng

3,300 VNĐ/giao dịch

Internal transfer to other VietinBank Account
with Amount from 3 mil VND – to 50 mil VND

3,300
VNĐ/ transaction

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại
VietinBank giao dịch trên 50 triệu đồng

0,01% giá trị giao
dịch

Internal transfer to other VietinBank Account
with Amount exceed 50 mil VND

0,01%
transfer amount

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại ngân
hàng khác tại Việt Nam giao dịch từ 1,000 đ dưới 50 triệu đồng

9,900 VNĐ/giao dịch

Domestic/Inter-Bank Transfer to other Bank’s
Account within Vietnam with Amount from
1,000đ – to 50 mil VND

9,900
VND/transaction

Chuyển khoản cho người thụ hưởng tại ngân
hàng khác tại Việt Nam giao dịch từ 50 triệu
đồng trở lên

0,01% giá trị giao
dịch
(tối
thiểu
11,000 VNĐ)

Domestic/Inter-Bank Transfer to other Bank’s
Account within Vietnam with Amount exceed 50
mil VND

0,01% transfer
amount (but not less
than 11,000 VND)

Trả nợ khoản vay tại VietinBank

MIỄN PHÍ

Repay standard loan

FREE

Trả nợ thẻ tín dụng tại VietinBank

MIỄN PHÍ

Pay off VietinBank Credit Card balance

FREE

Gửi tiết kiệm trực tuyến

MIỄN PHÍ

Create online Savings Account

FREE

Tất toán trước hạn tiết kiệm trực tuyến

MIỄN PHÍ

Withdraw from online Savings Account

FREE

Ủng hộ từ thiện trực tuyến

MIỄN PHÍ

Make online Donation

FREE

Thanh toán hóa đơn điện

MIỄN PHÍ

Electricity Bill payment

FREE

Thanh toán hóa đơn nước

MIỄN PHÍ

Water Bill payment

FREE

Thanh toán vé máy bay

MIỄN PHÍ

Purchase Air Ticket

FREE

Thanh toán cước điện thoại cố định

MIỄN PHÍ

Landline Telephone Bill payment

FREE

Thanh toán cước điện thoại cố định không dây
homephone

MIỄN PHÍ

Wireless Homephone Bill payment

FREE

Thanh toán cước điện thoại di động trả sau

MIỄN PHÍ

Postpaid Mobile Phone Bill payment

FREE

Nạp tiền di động trả trước

MIỄN PHÍ

Prepaid Mobile Phone top up

FREE

Thanh toán cước truyền hình

MIỄN PHÍ

Television Bill payment

FREE

Thanh toán cước Internet ADSL

MIỄN PHÍ

Internet ADSL Bill payment

FREE

Mua các loại bảo hiểm (trách nhiệm dân sự cho
chủ xe cơ giới, bảo hiểm du lịch quốc tế, bảo
hiểm trách nhiệm dân sự và tai nạn người ngồi
trên xe)

MIỄN PHÍ

Purchase insurance package (civil liability of
motor vehicle owners, international travel
insurance, civil liability insurance and
passengers’ accident)

FREE

Nạp tiền vào thiết bị OBU (thẻ thu phí cầu
đường tự động)

MIỄN PHÍ

Top up Onboard-uni-toll device

FREE

Nhận tiền kiều hối Western Union

MIỄN PHÍ

Receive remittances via Western Union

FREE

DỊCH VỤ SMS BIẾN ĐỘNG THÔNG TIN TÀI KHOẢN / SMS ALERT SERVICE
Đăng ký sử dụng
Phí duy trì dịch vụ

MIỄN PHÍ
8,800 VNĐ/tháng

Register
Monthly Account Provision

FREE
8,800 VND/month

 Mức phí trên đã bao gồm VAT

 VAT is included in all fees & charges appeared above

 Biểu phí trên là chính xác tại thời điểm được cung cấp cho khách
hàng đăng ký & có thể được thay đổi theo thời kỳ

 This table of Bank Charges is correct at the time of customer
registration, however further changes may be applied

 Quý khách vui lòng truy cập www.vietinbank.vn để được biết thêm các
thông tin mới nhất về ưu đãi phí & khuyến mại

 Please visit www.vietinbank.vn for our latest discount, promotion &
other fees

