ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG KIÊM ĐỀ
NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG THẺ TÍN
DỤNG QUỐC TẾ VÀ CẤP TÍN DỤNG QUA THẺ BẰNG
PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ
(Gọi tắt là Đơn đề nghị kiêm Hợp đồng bằng phương tiện điện tử)
A. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN/ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VÀ CẤP
TÍN DỤNG QUA THẺ
I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (sau đây gọi là “Bên vay/Chủ thẻ”)
1. Người đề nghị
Họ và tên: ------------------------------------------------------ Ngày sinh: ---------------------------------------------2. Thông tin cá nhân
Số CMND: ----------------------------------Ngày cấp: ------------------- Nơi cấp: ---------------------------------Tình trạng hôn nhân:  Độc thân  Đã kết hôn  Đã ly hôn  Góa
Khác -------------------------3. Thông tin liên hệ
Số ĐTDĐ: ----------------------------------- Số ĐT nhà theo HK: ---------------------------------------------------Số ĐT cố định tại nơi cư trú hiện tại ---------------------Số ĐT tại nơi làm việc --------------------------------Địa chỉ hiện tại đang sinh sống ---------------------------- -----------------------------------------------------------Địa chỉ email: ------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------4. Thông tin Chủ Hộ khẩu
Bên vay/Chủ thẻ có phải là Chủ HK:  Có  Không
Họ và tên Chủ HK: ------------------------------------------Số CMND:----------------------------------------------ĐT liên hệ:---------------------------------------------------- Quan hệ với KH: --------------------------------------5. Thông tin học vấn và việc làm
Trình độ học vấn:
Tiểu học
THCS
THPT
Trung cấp
Cao đẳng
Đại học
Sau ĐH
Khác:……
Tên Đơn vị công tác: ------------------- --------------------------------------------------------------------------------Chức vụ: ----------------------------------------------------- Mã số thuế Công ty (nếu có):------------------------Địa chỉ Công ty: ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------Thời gian làm việc ở nơi làm hiện tại: ------------------- Ngày nhận lương hàng tháng: -----------------------6. Năng lực tài chính
Lương/thu nhập chính:--------------------------- VNĐ/tháng; Thu nhập phụ: ---------------------- VNĐ/tháng
Chi phí cá nhân ------------------------------- VNĐ/tháng;
7. Thông tin người tham chiếu:
Họ và tên: -------------------------------------- Mối quan hệ: -------------SĐT: --------------------------------------Họ và tên: -------------------------------------- Mối quan hệ: -------------SĐT: --------------------------------------8. Thông tin gia đình
Họ tên vợ/chồng (nếu có): ---------------------------------------------------------------------------------------------Số CMND của vợ/chồng (nếu có):............................Số điện thoại của vợ/chồng (nếu có):...............................
9. Thông tin về các khoản nợ tại Tổ chức tín dụng
Tên TCTD/Chủ nợ: ......................................................................... Ngày vay:...........................................
Ngày đến hạn: .................................... Dư nợ tính đến thời điểm đề nghị tại VPB FC:................................
Số tiền trả gốc, lãi hàng tháng: ........ .......................................................................................................
10. Cung cấp thông tin
10.1 Tôi đồng ý cho Bên cho vay/Bên Phát hành thẻ cung cấp thông tin của Tôi và thông Có Không
tin khoản vay/thẻ tín dụng và các thông tin liên quan cho Bên Thứ Ba theo Hợp đồng
này:
10.2 Tôi đồng ý nhận thông tin quảng cáo của Bên cho vay/Bên Phát hành thẻ:
Có Không
II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
Sau khi nghiên cứu kỹ sản phẩm Cho vay mua hàng gia dụng của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng
Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC), đồng ý với phương thức thực hiện giao kết Hợp đồng bằng phương tiện
điện tử và đồng ý với toàn bộ Bản Điều Khoản Điều Kiện Cho vay và Điều Khoản Điều Kiện Sử dụng Ứng
dụng Cho vay Tự động Bằng Phương Tiện Điện Tử (sau đây gọi tắt là “Điều khoản Điều kiện Giao dịch Điện
tử”), tôi đề nghị như sau:
1. Tổng số tiền cần sử dụng (Giá hàng hóa + Bảo hiểm (nếu có)):--------------------------------------------VNĐ
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2. Số tiền đề nghị vay---------------------------------- ----VNĐ
3. Tên gói sản phẩm: __________________________________________________________________
4. Mục đích vay:
4.1 Mua hàng gia dụng: Số lượng: ------------------------Loại hàng:.................................., Giá hàng hóa:.............................................VNĐ
Loại hàng:.................................., Giá hàng hóa:.............................................VNĐ
Loại hàng:.................................., Giá hàng hóa:.............................................VNĐ
Tổng giá hàng hóa: -------------------------------------------- VNĐ.
Số IMEI (nếu có): --------------------------------------------Trả trước cho Bên bán: ---------------------------------------- VNĐ
(Sau đây gọi là Khoản vay Tiêu dùng)
4.2 Mua bảo hiểm: Tôi hoàn toàn tự nguyện đề nghị và đăng ký tham gia các loại bảo hiểm sau:
Bảo hiểm dư nợ tín dụng:
Có Không
Phí Bảo hiểm:____VNĐ
Bảo hiểm bảo hành mở rộng:
Có Không
Phí Bảo hiểm:____VNĐ
5. Thời hạn vay: từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đến ngày ----------------------------------------------------6. Phương thức cho vay: Cho vay từng lần
Hình thức cho vay: Cho vay trả góp
7. Phương thức giải ngân khoản vay: VPB FC giải ngân trực tiếp Số tiền vay vào tài khoản ngân hàng của
Bên bán và Công ty bảo hiểm (nếu có).
III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VÀ CẤP TÍN DỤNG
QUA THẺ
Sau khi tìm hiểu sản phẩm Thẻ tín dụng của VPB FC (sau đây có thể gọi tắt là “Thẻ tín dụng” hoặc “Thẻ”) và
đồng ý với phương thức thực hiện giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử và đồng ý với toàn bộ Bản Điều
Khoản Điều Kiện Phát Hành, Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Quốc Tế và Cấp Tín Dụng Qua Thẻ (sau đây gọi tắt là
“Điều khoản Điều kiện Thẻ tín dụng”) và Điều khoản Điều kiện Giao dịch Điện tử, Tôi đề nghị được VPB FC
phát hành Thẻ tín dụng với nội dung chi tiết như sau:
1. Loại Thẻ tín dụng yêu cầu: Được xác định bởi VPB FC căn cứ vào điều kiện của Chủ thẻ và quy định của
VPB FC từng thời kỳ.
2. Hạn mức tín dụng yêu cầu: được xác định bởi VPB FC căn cứ vào điều kiện của Chủ thẻ theo quy định
VPB FC từng thời kỳ và nằm trong khoảng sau:
2.1. Hạn mức tín dụng tối đa: 60.000.000 VNĐ
2.2. Hạn mức tín dụng tối thiểu: 2.000.000 VNĐ
3. Tên in nổi trên thẻ (tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng, không dấu, nếu họ tên Chủ thẻ dài thì viết tắt Tên
lót):________________________________________________________________________________
4. Thời hạn hiệu lực Thẻ: 3 năm kể từ ngày phát hành thẻ
5. Thời hạn hiệu lực Hạn mức tín dụng: 3 năm kể từ ngày phát hành thẻ
6. Nơi nhận Thẻ, PIN:
6.1 Chủ thẻ sẽ nhận thẻ tại Điểm giới thiệu dịch vụ của VPB FC ngay sau khi VPB FC chấp thuận phát hành
thẻ cho Chủ thẻ.
6.2 Mã PIN sẽ được gửi bằng tin nhắn (SMS) đến số điện thoại mà Chủ thẻ đã đăng ký sau 2-3 ngày làm việc
kể từ ngày Chủ thẻ nhận được thẻ. Vì mục đích an toàn, Chủ thẻ cam kết cung cấp chính xác số điện thoại
di động của mình tại Khoản 3 Mục 1 Phần A của Đơn đề nghị kiêm Hợp đồng bằng phương tiện điện tử
này cho VPB FC.
7. Cách thức nhận sao kê giao dịch: Nhận sao kê qua email được Chủ thẻ cung cấp tại Khoản 3 Mục I Phần
A Đơn đề nghị kiêm Hợp đồng bằng phương tiện điện tử này hoặc Chủ động tra cứu trên Website
http://fecredit.com.vn hoặc trang Zalo của VPB FC “FE CREDIT Vay tiêu dùng tín chấp” hoặc các hình
thức khác theo thông báo của VPB FC từng thời kỳ.
8. Câu hỏi bảo mật (Họ tên Mẹ của Chủ thẻ?): ______________________________________________
Tôi cam kết các thông tin tôi cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và đúng sự thật. Tôi đồng ý để VPB FC
xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn hợp pháp nào. Việc cung cấp thông tin và Đề nghị vay vốn/Đề
nghị phát hành, sử dụng thẻ tín dụng quốc tể và cấp tín dụng qua thẻ, tham gia bảo hiểm này là tự nguyện, không
bị ép buộc bởi bất kỳ chủ thể nào. Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin và
đề nghị được cung cấp cho VPB FC. Trường hợp một trong các thông tin Tôi cung cấp được VPB FC xác định
là không đúng, VPB FC có quyền hủy Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.
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B. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG
QUỐC TẾ VÀ CẤP TÍN DỤNG QUA THẺ BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ (sau đây gọi
là “Hợp đồng tín dụng điện tử” hoặc “Hợp đồng”)
SỐ HĐ: ………………………………..
Hôm nay, ngày ________tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, chúng tôi:
1. BÊN CHO VAY/TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ: Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam
Thịnh Vượng (VPB FC)
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM, VN
Điện thoại: (08) 39115212
Mã số doanh nghiệp: 0102180545
Ðại diện bởi: --------------------------------------------- Chức vụ: --------------------------------------------------------2. BÊN VAY/CHỦ THẺ: là người có các thông tin nêu tại Phần A Đơn đề nghị kiêm Hợp đồng bằng
phương tiện điện tử này
Căn cứ vào Đề nghị vay vốn, Đề nghị phát hành, sử dụng thẻ tín dụng quốc tế và cấp tín dụng qua thẻ của Bên
vay/Chủ thẻ được gửi bằng thông điệp dữ liệu vào hệ thống của VPB FC lúc _____h ngày _____, sau khi VPB
FC đánh giá năng lực của Bên vay/Chủ thẻ, Hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng tín dụng điện tử này với các
điều khoản sau đây:

I. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
Điều 1. Nội dung khoản vay
1. Số tiền vay: ------------------------------------- VND
2. Thời hạn vay: từ ngày tiếp theo ngày giải ngân
đến ngày ----------------------------------------------4. Mục đích vay: như nêu tại Khoản 4 Mục II Phần
A của Đề nghị kiêm Hợp đồng bằng phương tiện
điện tử2
6. Lãi suất:
6.1 Lãi suất trong hạn:
6.1.1 Lãi suất thông thường: ----------------- %/tháng
(tương ứng với lãi suất quy đổi _%/năm trên cơ sở 01
năm có 365 ngày).

Bằng chữ:--------------------------------------------------3. Ngày giải ngân: là ngày ký Hợp đồng này và Bên
vay nhận hàng hóa tại Bên Bán 1
5. Phương thức cho vay: Cho vay từng lần

6.2 Lãi suất quá hạn:
6.2.1 Lãi suất quá hạn đối với nợ gốc bị quá hạn
từ thời điểm chuyển nợ quá hạn: 150% lãi suất
trong hạn thông thường. Trường hợp mức lãi suất
thông thường trong hạn là 0%, mức lãi suất trong hạn
thông thường làm cơ sở tính lãi suất quá hạn là 45%.
Mức lãi suất quá hạn này có thể thay đổi từng thời kỳ
theo Thông báo của VPB FC tại thời điểm thay đổi.
6.1.2 Lãi suất ưu đãi: -------------------------- %/tháng 6.2.2 Lãi suất quá hạn đối với tiền lãi quá hạn:
(tương ứng với lãi suất quy đổi __%/năm trên cơ sở 01 10%/năm. Mức lãi suất quá hạn này có thể thay đổi
năm có 365 ngày) trong _ kỳ kể từ thời điểm giải ngân. từng thời kỳ theo Thông báo của VPB FC tại thời
Khoảng thời gian duy trì lãi suất ưu đãi có thể thay đổi điểm thay đổi.
theo thông báo của VPB FC và được thể hiện tại lịch trả
nợ tại thời điểm thay đổi.
7. Khoản Trả Hàng Tháng: --------------------VND. 8. Ngày đến hạn thanh toán: ngàyhàng
tháng.
Ngày
đến
hạn
thanh
toán
có
thể
thay
đổi
và
được
Khoản trả kỳ đầu tiên và kỳ cuối cùng có thể khác với
thể hiện cụ thể tại Lịch trả nợ được gửi đến Bên
Khoản trả hàng tháng và được thể hiện cụ thể tại Lịch
vay hoặc Bên vay có thể tra cứu tại website chính
trả nợ được gửi đến Bên vay hoặc Bên vay có thể tra
thức của VPB FC http://fecredit.com.vn tại phần
cứu tại website chính thức của VPB FC
Tra Cứu Thông Tin bằng cách nhập thông tin Bên
http://fecredit.com.vn tại phần Tra Cứu Thông Tin
vay đã đăng ký với VPB FC hoặc các hình thức
bằng cách nhập thông tin Bên vay đã đăng ký với VPB
khác theo thông báo của VPB FC từng thời kỳ.
FC hoặc các hình thức khác theo thông báo của VPB
FC từng thời kỳ.
Lưu ý: Khi thanh toán khoản vay cho VPB FC, Bên
vay phải thanh toán cho các Đơn vị cung cấp dịch vụ
thu hộ cho VPB FC phí dịch vụ thu hộ là 12.000 VND
(Mười hai nghìn đồng) cho mỗi kỳ trả nợ. Mức phí này
đã bao gồm thuế GTGT. Phí này không phải do VPB
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FC thu và không nằm trong Khoản Trả Hàng Tháng
của Bên vay.
9. Phương thức giải ngân: VPB FC giải ngân trực
tiếp Số tiền vay vào tài khoản ngân hàng của Bên
bán và Công ty bảo hiểm (nếu có).
11. Chương trình ưu đãi: Có Không
10. Trả nợ trước hạn:
10.1 Số kỳ thanh toán tối thiểu phải hoàn thành: --- kỳ Nếu được áp dụng, Điều kiện ưu đãi và nội dung ưu
10.2 Phí trả nợ trước hạn: ------------ % nợ gốc còn lại đãi được nêu rõ tại Bản Điều khoản điều kiện cho
tại thời điểm trả nợ trước hạn. Mức phí này có thể vay.
thay đổi từng thời kỳ theo Thông báo của VPB FC
tại thời điểm thay đổi.
Điều 2. Các thỏa thuận khác
1. Bên vay có trách nhiệm phối hợp với VPB FC và cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để VPB
FC thực hiện thẩm định và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của Bên
vay.
2. Bên vay đồng ý cho VPB FC được sử dụng các biện pháp sau để gửi thông tin về khoản vay, nhắc nợ, thu
hồi nợ trong thời gian pháp luật cho phép, bao gồm: (i) Gửi tin nhắn, gọi vào các số điện thoại/ứng dụng
cho phép gọi thoại, gửi thư điện tử, fax, sử dụng tài khoản mạng xã hội do Bên Vay cung cấp và/hoặc do
VPB FC thu thập được; (ii) Thông báo bằng văn bản đến địa chỉ Bên vay cung cấp tại Phần A Đơn đề nghị
kiêm Hợp đồng tín dụng và/hoặc địa chỉ nơi Bên vay đang cư trú; (iii) VPB FC tự mình thu hoặc chuyển
giao tất cả yêu cầu thanh toán khoản nợ, thông tin về khoản nợ cho Bên Thứ Ba để thu các khoản nợ quá
hạn; (iv) Trích tiền từ tài khoản của Bên vay: Bằng Hợp đồng này, Bên vay ủy quyền không hủy ngang cho
VPB FC được quyền đề nghị các Tổ chức tín dụng nơi Bên vay mở tài khoản trích tiền từ tài khoản của
Bên vay để thanh toán nợ cho VPB FC theo thủ tục phù hợp với quy định của Tổ chức tín dụng đó; (v)
Khấu trừ tại nguồn đối với các khoản thu nhập do Bên trả thu nhập chi trả cho Bên vay; (vi) Xử lý hàng
hóa Bên vay vay để mua và/hoặc bất kỳ tài sản nào khác thuộc sở hữu của Bên vay và/hoặc tài sản bảo đảm
(nếu có) và thực hiện theo thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thu hồi các khoản nợ quá hạn; (vii)
Thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật; (viii) Các biện pháp khác phù hợp với quy định
pháp luật.
Trường hợp Bên vay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì ngoài các biện pháp
nêu trên, VPB FC có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) thông báo công khai, kể cả trên các phương tiện
thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, các tổ chức, cá nhân có liên quan
đến Bên vay (theo nhận định của VPB FC) về việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ của Bên vay
3. Khi Hợp đồng chấm dứt, Bên vay đồng ý từ bỏ quyền sở hữu đối với số tiền do Bên vay thanh toán dư và
số tiền này sẽ thuộc về VPB FC khi: (i) Khi có bất kỳ số tiền có giá trị trên 50.000 VND (Năm mươi nghìn
đồng) do Bên vay thanh toán dư sau khi chấm dứt Hợp đồng, VPB FC sẽ bằng mọi nỗ lực cần thiết để
thông báo cho Bên vay biết để hoàn trả lại số tiền này. Trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày VPB FC gửi
thông báo cho Bên vay, nếu VPB FC không liên lạc được với Bên vay hoặc VPB FC đã thông báo mà Bên
vay không phản hồi hoặc phản hồi không nhận lại hoặc phản hồi nhận lại mà không đến nhận số tiền dư;
(ii) Khi số tiền dư nhỏ hơn giá trị trên, Bên vay đồng ý VPB FC không phải thông báo cho Bên vay và số
tiền dư này thuộc về VPB FC kể từ thời điểm Hợp đồng chấm dứt.
4. Bên vay đồng ý cài đặt và sử dụng ứng dụng FE CREDIT MOBILE trên điện thoại có sử dụng số điện
thoại mà Bên vay đăng ký với VPB FC trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực. Trường hợp Bên vay vi phạm
về việc cài đặt này sẽ được xem là Bên vay vi phạm thỏa thuận tại Hợp đồng, khi đó VPB FC có quyền
đơn phương chấm dứt cho vay và thu hồi toàn bộ khoản nợ trước hạn.
5. Bên vay tự nguyện xác nhận đăng ký nhận thông tin quảng cáo từ VPB FC như sau: Đồng ý để VPB FC
gửi tin nhắn, gọi điện thoại, gửi thư điện tử quảng cáo cho Bên vay các sản phẩm, dịch vụ, chương trình
khuyến mãi do VPB FC cung cấp đến số điện thoại di động, email, địa chỉ, tài khoản mạng xã hội của Bên
vay mà không giới hạn số lượng và thời gian thực hiện cuộc gọi, tin nhắn, thư điện tử quảng cáo trong một
ngày.
6. Bên vay nhận thức rõ rằng: việc Bên vay đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin
nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo (Donotcall) đến hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu
số 5656) sau khi Bên vay xác lập giao dịch với VPB FC không ảnh hướng đến VPB FC. Việc đăng ký này
của Bên vay nhằm áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức quảng cáo sản phẩm, dịch vụ khác. Theo đó, Bên
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vay đồng ý tiếp tục nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đến số điện thoại của Bên vay theo Khoản
4 Điều này.
7. Bên vay xác nhận đã được VPB FC cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến khoản vay và Hợp đồng tín
dụng điện tử và các nội dung khác liên quan đến việc giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử; cung
cấp Hợp đồng mẫu và Điều khoản Điều kiện Cho vay và Điều khoản Điều kiện Giao dịch Điện tử để Bên
vay nghiên cứu kỹ trước khi ký kết Hợp đồng tín dụng điện tử này; giải thích chính xác, đầy đủ, trung thực
các nội dung cơ bản tại Hợp đồng, trong đó bao gồm cả quyền và nghĩa vụ của Bên vay, các biện pháp đôn
đốc, thu hồi nợ, biện pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng; và
Bên vay chỉ ký Hợp đồng này sau khi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ theo Hợp đồng này và các Điều
khoản điều kiện đã nêu.
8. Hợp đồng này sử dụng theo mẫu chung và có hiệu lực kể từ thời điểm Bên vay thực hiện thao tác chấp
thuận với toàn bộ Hợp đồng này trên phương tiện điện tử của Bên vay và VPB FC đã phê duyệt khoản vay.
Các Điều khoản Điều kiện Cho vay là một phần không thể tách rời Hợp đồng này. Mẫu Hợp đồng và các
Điều khoản Điều kiện Cho vay được công khai tại http://fecredit.com.vn, tại trụ sở chính của VPB FC và
tại các Điểm giới thiệu dịch vụ của VPB FC.
9. Hợp đồng này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp giữa Bên vay và VPB FC phát
sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương
mại Phía Nam (STAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Các bên thỏa thuận rằng tố tụng
trọng tài sẽ được tiến hành theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 36 của Quy tắc tố tụng trọng tài của
STAC, Bên vay và VPB FC thống nhất yêu cầu chủ tịch STAC sẽ chỉ định trọng tài viên duy nhất để giải
quyết. Địa điểm giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng
Việt.
10. Hợp đồng này được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật; được lưu trữ trên
phương tiện điện tử của VPB FC và của Bên vay; và có giá trị pháp lý thực hiện mà các Bên có thể không
phải ký thêm bất kỳ Hợp đồng nào khác. Chữ ký điện tử của VPB FC và của Bên vay có giá trị pháp lý
thay cho chữ ký tươi của hai bên và con dấu của VPB FC. Bên vay có thể yêu cầu VPB FC cung cấp bản
sao Hợp đồng có đóng dấu của VPB FC qua đường dây nóng 1900 234 588. VPB FC có quyền yêu cầu
Bên vay ký tươi trên Hợp đồng giấy sau khi Hợp đồng đã được thiết lập thành công dưới dạng thông điệp
dữ liệu, khi đó Hợp đồng điện tử và Hợp đồng giấy có giá trị pháp lý như nhau.
II. HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG VÀ CẤP TÍN DỤNG QUA THẺ
Bằng thao tác chấp thuận đối với toàn bộ Đơn đề nghị kiêm Hợp đồng bằng phương tiện điện tử này, Chủ thẻ
đồng ý rằng:
Điều 1. Nội dung thẻ và cấp tín dụng qua thẻ
Hạn mức tín dụng, thời hạn hạn mức, lãi suất và các nội dung khác liên quan tới khoản cấp tín dụng qua Thẻ tín
dụng sẽ được quyết định sau khi VPB FC thẩm định các điều kiện phát hành Thẻ tín dụng của Chủ Thẻ theo
quy định của VPB FC. Nếu nội dung chấp thuận của VPB FC khác với nội dung mà Chủ Thẻ đề nghị thì nội
dung chấp thuận của VPB FC sẽ có giá trị áp dụng và được coi là thỏa thuận chính thức giữa Chủ Thẻ và VPB
FC. VPB FC sẽ thông báo cho Chủ Thẻ về việc Thẻ đã được phê duyệt phát hành thông qua một, một số trong
các phương thức sau tùy theo lựa chọn của VPB FC: bằng văn bản, gọi điện thoại, gửi tin nhắn qua điện thoại,
email hoặc các phương thức khác do VPB FC triển khai từng thời kỳ. Bằng việc kích hoạt Thẻ, Chủ Thẻ xác
nhận và đồng ý chịu ràng buộc nghĩa vụ với VPB FC theo toàn bộ nội dung tại Đơn đề nghị kiêm Hợp đồng
bằng phương tiện điện tử, Bản Điều khoản Điều kiện Thẻ tín dụng và Điều khoản Điều kiện Giao dịch Điện tử.
Điều 2. Thỏa thuận khác
1.
Bên vay có trách nhiệm phối hợp với VPB FC và cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để VPB
FC thực hiện thẩm định và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của Bên
vay. Trường hợp Bên vay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì ngoài các biện
pháp nêu trên, VPB FC có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) thông báo công khai, kể cả trên các phương
tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, các tổ chức, cá nhân có liên
quan đến Bên vay (theo nhận định của VPB FC) về việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ của Bên vay.
2.
Khi Hợp đồng chấm dứt, Bên vay đồng ý từ bỏ quyền sở hữu đối với số tiền do Bên vay thanh toán dư và
số tiền này sẽ thuộc về VPB FC khi: (i) Khi có bất kỳ số tiền có giá trị trên 50.000 VND (Năm mươi nghìn
đồng) do Bên vay thanh toán dư sau khi chấm dứt Hợp đồng, VPB FC sẽ bằng mọi nỗ lực cần thiết để
thông báo cho Bên vay biết để hoàn trả lại số tiền này. Trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày Hợp đồng
chấm dứt, nếu VPB FC không liên lạc được với Bên vay hoặc VPB FC đã thông báo mà Bên vay không
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3.

4.

5.

6.

phản hồi hoặc phản hồi không nhận lại hoặc phản hồi nhận lại mà không đến nhận số tiền dư; (ii) Khi số
tiền dư nhỏ hơn giá trị trên, Bên vay đồng ý VPB FC không phải thông báo cho Bên vay và số tiền dư này
thuộc về VPB FC kể từ thời điểm Hợp đồng chấm dứt.
Trường hợp Chủ thẻ đăng ký nhận thẻ, PIN qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh, Chủ thẻ đồng ý và
xác nhận rằng VPB FC được coi là đã hoàn thành việc giao nhận thẻ, PIN cho Chủ thẻ khi thẻ, PIN đã
được giao tới địa chỉ đã đăng ký với VPB FC. Chủ thẻ cam kết chịu mọi rủi ro phát sinh do việc thẻ, PIN
bị thất lạc, bị lợi dụng và/hoặc các rủi ro do việc Chủ thẻ không trực tiếp ký nhận hoặc người khác giả
mạo Chủ thẻ ký nhận thẻ, PIN.
Chủ thẻ xác nhận đã được VPB FC cung cấp đầy đủ thông tin đến Thẻ tín dụng và Hợp đồng; cung cấp
Hợp đồng và Điều khoản Điều kiện Thẻ tín dụng để Chủ thẻ nghiên cứu kỹ trước khi ký kết Hợp đồng
này; và Chủ thẻ chỉ ký Hợp đồng này sau khi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ theo Hợp đồng này và
các Điều khoản Điều kiện này. Điều khoản Điều kiện là một phần không thể tách rời Hợp đồng và được
công khai tại http://fecredit.com.vn. VPB FC có toàn quyền sửa đổi bất kỳ quy định nào của Điều khoản
Điều kiện Thẻ tín dụng từng thời điểm, những sửa đổi này sẽ ràng buộc Chủ thẻ, đồng thời VPB FC có
thể thông báo cho Chủ thẻ về những thay đổi này theo cách mà VPB FC cho là phù hợp. Chủ thẻ có trách
nhiệm cập nhật thông tin về Điều khoản Điều kiện Thẻ tín dụng của VPB FC để đảm bảo việc sử dụng
Thẻ tuân thủ các quy định của VPB FC.
Hợp đồng này được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật; có hiệu lực kể từ
thời điểm Chủ thẻ thực hiện thao tác chấp thuận với toàn bộ Hợp đồng này trên phương tiện điện tử của
Chủ thẻ và VPB FC đã phê duyệt việc phát hành thẻ và cấp tín dụng qua thẻ cho Chủ thẻ; được lưu trữ
trên phương tiện điện tử của VPB FC và của Chủ thẻ; và có giá trị pháp lý thực hiện mà các Bên có thể
không phải ký thêm bất kỳ Hợp đồng nào khác. Chữ ký điện tử của VPB FC và của Chủ thẻ có giá trị
pháp lý thay cho chữ ký tươi của hai bên và con dấu của VPB FC. Chủ thẻ có thể yêu cầu VPB FC cung
cấp bản sao Hợp đồng có đóng dấu của VPB FC qua đường dây nóng 1900 234 588. VPB FC có quyền
yêu cầu Chủ thẻ ký tươi trên Hợp đồng giấy sau khi Hợp đồng đã được thiết lập thành công dưới dạng
thông điệp dữ liệu, khi đó Hợp đồng điện tử và Hợp đồng giấy có giá trị pháp lý như nhau.
Hợp đồng này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp giữa Chủ thẻ và VPB FC phát
sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương
mại Phía Nam (STAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Các bên thỏa thuận rằng tố tụng
trọng tài sẽ được tiến hành theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 36 của Quy tắc tố tụng trọng tài của
STAC, Chủ thẻ và VPB FC thống nhất yêu cầu chủ tịch STAC sẽ chỉ định trọng tài viên duy nhất để giải
quyết. Địa điểm giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng
Việt.

Đại diện VPB FC

1
2

Người chứng kiến

Bên vay/Chủ thẻ
Tôi cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các
điều khoản, thông tin nêu trên.

Thông tin Bên Bán: <Điền tên POS/POS Code và Địa chỉ POS>
Thông tin hàng gia dụng:
Nhà sản xuất
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