ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Điều 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.

MSB: là Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

2.

Khách hàng: là các Tổ chức/Doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng
điện tử M-Banking của MSB.

3.

NCC: Là các doanh nghiệp/tổ chức cung ứng dịch vụ điện nước, cảng, viễn thông,
tàu xe, … cho Khách hàng sử dụng và cung cấp cho Khách hàng một Mã khách
hàng để thanh toán hóa đơn tương ứng với lượng sản phẩm đã tiêu thụ.

4.

TCCUDV: là các Tổ chức được phép cung ứng dịch vụ theo Giấy phép hoạt động
cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán do ngân hàng Nhà nước cấp và đang hợp
tác với MSB.
Điều 2. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

1.

Khách hàng đồng ý rằng việc Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn
có nghĩa là Khách hàng chấp nhận các Điều khoản và điều kiện sử dụng được nêu
trong văn bản này.

2.

Nếu các Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn khác biệt với
các điều khoản áp dụng khác của MSB thì các Điều khoản và điều kiện này sẽ được
ưu tiên áp dụng.

3.

MSB được phép sửa đổi/thay thế nội dung Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ
thanh toán hóa đơn vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách
hàng. Mọi sự thay đổi sẽ được thông báo trước tới Khách hàng trên các phương tiện
thông tin của MSB (website, email, fanpage,…). Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng
dịch vụ được hiểu là Khách hàng đồng ý với toàn bộ nội dung sửa đổi/thay thế của
MSB.

Điều 3. GIAO DỊCH VÀ XỬ LÝ GIAO DỊCH
1.

Thời gian giao dịch: Khách hàng có thể thực hiện giao dịch vào mọi thời điểm.
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2.

Thời gian xử lý giao dịch: Từ 06h00 – 21h59 tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày
nghỉ, lễ theo quy định của Pháp luật. Các giao dịch được thực hiện ngoài thời gian
trên sẽ được xử lý vào giờ làm việc tiếp theo.

3.

MSB có quyền thay đổi thời gian giao dịch, thời gian xử lý giao dịch trên mà không
cần có sự đồng ý trước của Khách hàng. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào, MSB sẽ
thông báo cho Khách hàng qua các kênh thông tin chính thức của MSB (website,
email, fanpage,…).

4.

Khách hàng ghi nhận rằng, ngoài thời gian ngừng hệ thống được lên kế hoạch từ
trước mà MSB thông báo cho Khách hàng theo từng thời điểm, hệ thống có thể bị
tác động bởi việc ngừng hoạt động, sai sót hoặc trì hoãn. MSB chỉ có trách nhiệm
sửa chữa các sai sót trong tài khoản và hoàn trả mọi khoản phí hoặc lệ phí đã thu
đối với giao dịch đối với giao dịch bị sai lệch trong thời gian hệ thống bị gián đoạn.

5.

Giao dịch được thực hiện qua kênh Internet Banking, Mobile Banking và các kênh
giao dịch khác theo quy định của MSB trong từng thời kỳ. MSB có quyền thay đổi
kênh giao dịch mà không cần có sự đồng ý trước của Khách hàng. Khi có bất kỳ sự
thay đổi nào MSB sẽ thông báo cho Khách hàng qua các kênh thông tin chính thức
của MSB (website, email, fanpage,…).

6.

Hạn mức giao dịch được MSB quy định trong từng thời kỳ, tùy thuộc vào từng loại
gói tài khoản do khách hàng đăng ký. MSB có quyền thay đổi hạn mức giao dịch
mà không cần có sự đồng ý của khách hàng. Mọi thay đổi về hạn mức giao dịch sẽ
đươc thông báo trước tới Khách hàng qua các kênh truyền thông của MSB (website,
email, fanpage,…).

7.

Giao dịch thanh toán hóa đơn là giao dịch không hủy ngang và có hiệu lực từ khi
MSB chấp nhận và thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng.

8.

MSB ghi nợ trực tiếp từ Tài khoản thanh toán của Khách hàng. MSB được quyền từ
chối giao dịch nếu số dư được phép sử dụng trên tài khoản này không đủ để thanh
toán hoặc giá trị giao dịch vượt quá hạn mức giao dịch hoặc hết hạn mức được sử
dụng trong ngày.
Điều 4. CHỨNG TỪ GIAO DỊCH

1.

Các chứng từ giao dịch liên quan đến dịch vụ thanh toán hóa đơn được cung cấp
trên kênh Internet Banking bao gồm: Giấy báo nợ và Sao kê tài khoản.
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2.

Do đặc thù của dịch vụ được thực hiện qua các Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian
thanh toán và quy định của NHNN về đảm bảo tính toàn vẹn thông tin của chứng từ
giao dịch, thông tin người thụ hưởng trên các loại chứng từ xuất từ hệ thống Internet
Banking được hiển thị như sau:
a. Với loại dịch vụ MSB kết nối trực tiếp với NCC, tên người thụ hưởng trên chứng
từ giao dịch là tên Nhà cung cấp dịch vụ.
b. Với loại dịch vụ thực hiện qua TCCUDV, người thụ hưởng trên chứng từ giao
dịch được để trống.

3.

MSB có quyền từ chối xử lý khiếu nại và được miễn trách các hoạt động tranh chấp
liên quan đến thông tin được đề cập tại mục 4.2.
Điều 5. XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

1.

Hoạt động xử lý khiếu nại và bồi thường được thực hiện theo các quy định hiện hành
của MSB.

2.

MSB không có trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại do dối tác thứ ba
(TCCUDV, NCC) hoặc Khách hàng gây nên. MSB sẽ phối hợp với các đối tác này
hỗ trợ xử lý khiếu nại của Khách hàng.

3.

Khách hàng đồng ý cho MSB thu hồi số tiền chênh lệch do nhầm lẫn của MSB trong
trường hợp số tiền trừ từ Tài khoản thanh toán của Khách hàng trên thực tế nhỏ hơn
giá trị của hóa đơn đã thanh toán.
Điều 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1.

Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ khi Khách hàng bấm nút Đồng ý
trên kênh M-banking của MSB.

2.

Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch
vụ thanh toán hóa đơn dành cho Khách hàng Tổ chức.

3.

Các điều khoản và điều kiện này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng dịch
vụ ngân hàng điện tử M-Banking dành cho Khách hàng tổ chức và các văn bản khác
được ký kết giữa Khách hàng và MSB.

4.

Những nội dung chưa được đề cập tại Điều khoản điều kiện sử dụng dịch vụ này
được thực hiện theo Hợp đồng dịch vụ ngân hàng điện tử M-Banking, quy định của
MSB và pháp luật.
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5.

Bản Điều khoản và Điều kiện này được lập thành tiếng Việt và tiếng Anh. Trong
trường hợp có sự khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Việt sẽ được ưu tiên
áp dụng.
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