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HỢP ĐỒNG MỞ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN1 (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(bao gồm tài khoản và các dịch vụ liên quan)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4209/2017/QĐ-TGĐ14 của Tổng Giám đốc MSB v/v: Ban hành các mẫu biểu liên
quan đến dịch vụ tài khoản kể từ ngày 13/12/2017)
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh...- Phòng Giao dịch...,
các bên gồm:
Bên cung cấp Dịch vụ: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – Chi nhánh ...- Phòng Giao dịch...
Địa chỉ:...
Người đại diện:

...

Chức vụ:

Giấy ủy quyền số :

...

Ngày: ...

Điện thoại:

...

Fax: ...

2

Gọi tắt là MSB
Bên yêu cầu Dịch vụ: ...
Địa chỉ: ...
Số CMND3:

...

Ngày cấp:

Nơi cấp:

...

Giấy ủy quyền số:

...

ngày: ...

Điện thoại:

...

Fax: ...

...

Gọi tắt là KHÁCH HÀNG
Hai bên đã thống nhất ký kết Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán với các điều khoản và điều
kiện như sau:
Điều 1. Thông tin tài khoản
Theo yêu cầu của KH, MSB đồng ý mở TK thanh toán cho KH với các thông tin trên Giấy đề nghị mở và sử dụng
TK thanh toán như sau:
1. Tên TK: .........
2. Số TK: .........
3. Ngày hiệu lực: .../..../...
4. Mở và sử dụng TK: Chi tiết theo Giấy đề nghị mở và sử dụng TK thanh toán đính kèm.
Điều 2. Nội dung thỏa thuận liên quan đến các dịch vụ
1. Các bên thống nhất thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung thỏa thuận nêu tại Bản Điều kiện giao dịch chung
do MSB ban hành liên quan đến các dịch vụ nêu tại Hợp đồng này, bao gồm:
a) Tài khoản thanh toán;
b)
2.

1

Thẻ ghi nợ;

Bằng Hợp đồng này, KH xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với nôi dung của Bản Điều kiện giao dịch chung nêu tại
Khoản 1 Điều này do MSB ban hành theo Quyết định số……./2017/QĐ-TGĐ ngày …./…../2017 của Tổng Giám
đốc v/v: Ban hành các mẫu biểu liên quan đến dịch vụ tài khoản và được đăng tải lên trang web chính thức của
MSB tại địa chỉ www.msb.com.vn. Bản Điều kiện giao dịch chung có giá trị như Hợp đồng và là phần gắn liền,
không tách rời với Hợp đồng này. MSB có trách nhiệm niêm yết Bản Điều kiện giao dịch chung tại quầy giao
dịch và đăng tải lên trang web chính thức của MSB tại địa chỉ www.msb.com.vn. KH có trách nhiệm đọc, lưu trữ
Bản Điều kiện giao dịch chung để sử dụng trong suốt quá trình giao dịch với MSB. Trường hợp MSB sửa đổi, bổ

Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản này có giá trị pháp lý như văn bản ủy quyền nếu có đủ thông tin tại phần Người được ủy
quyền, KH không cần bổ sung văn bản ủy quyền khác nữa.
2
Nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.
3
Có thể thay bằng Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy khai sinh đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi.
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sung hoặc thay thế Bản Điều kiện giao dịch chung thì MSB được quyền chủ động thực hiện và phải thông báo cho
KH thông qua việc niêm yết công khai trên website (www.msb.com.vn).
Đối với các dịch vụ liên quan đến tài khoản bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ ngân hàng điện tử,
Bankplus, dịch vụ thu hộ tự động…., khi thực hiện giao dịch, tất cả các điều kiện điền khoản về dịch vụ sẽ được
ngân hàng đăng tải lên trang web chính thức của MSB tại địa chỉ www.msb.com.vn và các bên cam kết thực hiện
theo các nội dung này.

Điều 3. Hoạt động quản lý rủi ro Tội phạm tài chính
1. MSB có quyền thực hiện các hành động mà trong phạm vi cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để phát
hiện, điều tra và phòng chống Tội phạm tài chính (“Hoạt động quản lý rủi ro Tội phạm tài chính”) như: (a) thẩm
tra, can thiệp và điều tra bất kỳ yêu cầu cung cấp dịch vụ nào của KH hoặc bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến
TK của KH tại MSB; (b) điều tra nguồn gốc hoặc người nhận tiền dự kiến; (c) tổng hợp Thông tin KH với các
thông tin có liên quan khác mà MSB đang có; và/hoặc (d) kiểm tra bổ sung để xác định thông tin về nhân thân và
tình trạng của KH hoặc về tình trạng của Chủ sở hữu hưởng lợi, người có liên quan của KH không phụ thuộc vào
việc người này có phải là đối tượng của một biện pháp trừng phạt nào hay không.
2. Trong phạm vi thỏa thuận tại Hợp đồng này, MSB sẽ không chịu trách nhiệm trước KH hoặc bất kỳ bên thứ ba
nào đối với bất kỳ thiệt hại nào mà KH hoặc bên thứ ba phải gánh chịu liên quan đến việc trì hoãn, phong tỏa
hoặc từ chối hoặc ngừng giao dịch với KH hoặc biện pháp khác mà MSB áp dụng phát sinh từ hoạt động quản lý
rủi ro Tội phạm tài chính.
Điều 4. Tuân thủ về thuế
1. KH, Chủ sở hữu hưởng lợi và mỗi người có liên quan xác nhận rằng họ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc
hiểu và tuân thủ các nghĩa vụ thuế (như nộp thuế, nộp tờ khai thuế hoặc nộp các hồ sơ khác liên quan đến việc
thanh toán thuế) theo Pháp luật của các quốc gia nơi phát sinh các nghĩa vụ thuế có liên quan đến việc mở và sử
dụng TK của KH và/hoặc các Dịch vụ được cung cấp bởi MSB cho KH.
2. Việc KH không cung cấp hoặc không cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu của MSB các thông tin KH và
các báo cáo, giấy tờ kèm theo của KH, hoặc của Chủ sở hữu hưởng lợi, người có liên quan của KH để phục vụ
xác lập trạng thái tuân thủ về thuế của KH, Chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận,
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, có thể buộc MSB phải tự đưa ra quyết định liên quan đến tình trạng
thuế của KH, bao gồm việc MSB đóng tài khoản, đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp sản phẩm, dịch vụ có liên quan
hoặc chấm dứt mối quan hệ với KH, báo cáo, khấu trừ các khoản tiền trên TK của KH theo yêu cầu của Cơ quan
thuế mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ trách nhiệm nào.
3. MSB không chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ thuế của KH có thể phát sinh tại bất kỳ quốc gia nào.
Điều 5. Sự kiện bất khả kháng
1. Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể
khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng vẫn trực tiếp cản trở
việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp đồng, làm cho bên gặp phải trường hợp bất khả kháng không thể hoặc chậm
thực hiện nghĩa vụ đã thoả thuận. Các trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện như
thiên tai, động đất, hoả hoạn, bạo động, chiến tranh, sự thay đổi của Pháp luật, quyết định của Cơ quan có thẩm
quyền không do lỗi của các bên.
2. Bên do gặp phải sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện được các quy định trong Hợp đồng có nghĩa vụ thông
báo ngay cho Bên kia biết trong vòng 24 tiếng kể từ khi gặp phải sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này,
Bên gặp phải trường hợp bất khả kháng không bị coi là vi phạm Hợp đồng. Tuy nhiên, nếu không thông báo kịp
thời cho Bên kia hoặc không tìm mọi biện pháp để hạn chế, khắc phục thì vẫn bị coi là vi phạm Hợp đồng.
Điều 6. Bồi thường thiệt hại
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, Bên nào vi phạm các điều khoản quy định tại Hợp đồng này, gây thiệt
hại cho Bên kia có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra. Mức và giới hạn bồi thường thiệt hại theo quy
định của Bộ luật Dân sự. Bên bị vi phạm có nghĩa vụ chứng minh thiệt hại khi được yêu cầu.
Điều 7. Chấm dứt hợp đồng
1. Hợp đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:
a) KH chết, bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Một trong hai bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng;
c) Theo thỏa thuận của các bên;
d) Theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
e) Nhằm thực hiện các Nghĩa vụ tuân thủ;
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f) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.
Khi Hợp đồng còn trong thời hạn có hiệu lực (kể cả trong thời gian đã gia hạn của Hợp đồng) nếu một trong hai
Bên muốn đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản hoặc gửi email ít nhất là
05 ngày trước ngày dự định chấm dứt. Sau khi Hợp đồng chấm dứt hiệu lực, MSB và KH vẫn phải hoàn thành
nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng này, bao gồm cả việc thanh toán cho nhau đầy đủ các khoản phí, lãi, các nghĩa vụ
đối với bên thứ ba, Cơ quan có thẩm quyền v.v…

Điều 8. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
1. Hợp đồng này được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam.
2. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần thương lượng hợp tác để
cùng nhau tìm ra hướng giải quyết có lợi cho cả hai Bên. Nếu không thể thương lượng và giải quyết tranh chấp
được trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì một trong các bên có quyền đưa tranh
chấp ra giải quyết bằng phương thức trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này với:
(i).

số lượng trọng tài viên là ba (03).

(ii).

địa điểm trọng tài là thành phố Hà Nội, Việt Nam.

(iii).
ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.
3. Bên thua kiện có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí, lệ phí liên quan đến thủ tục tố tụng, bao gồm cả chi phí thuê
luật sư (nếu có) mà Bên kia phải bỏ ra để giải quyết vụ kiện.
Điều 9. Điều khoản thực hiện
1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi chấm dứt theo một trong các trường hợp quy định tại Khoản
1, Điều 7 Hợp đồng này.
2. Hai Bên cam kết chấp thuận tất cả nhưng nội dung của Hợp đồng này và Bản Điều kiện giao dịch chung. Mọi sửa
đổi, bổ sung, hủy bỏ bất kỳ nội dung Hợp đồng phải được hai Bên đồng ý và lập thành văn bản, trừ việc sửa đổi,
bổ sung, thay thế Bản Điều kiện giao dịch chung hoặc MSB phải thực hiện đơn phương theo quy định pháp luật
hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc theo thỏa thuận của các bên tại Hợp đồng này.
3. Các văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng và các tài liệu đính kèm bao gồm Bản Điều kiện giao dịch chung
là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với các Bên.
4. Bất kỳ nội dung nào không được quy định trong Hợp đồng này thì sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật
có liên quan. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

KHÁCH HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
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