ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN ONLINE
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng lựa
chọn sử dụng dịch vụ của MSB. Khi khách hàng thực hiện giao dịch Tiền gửi có kỳ hạn online,
Quý khách vui lòng tuân thủ các nội dung thoả thuận, quy định tại bản Điều kiện, điều khoản này.
Bản điều khoản, điều kiện Tiền gửi có kỳ hạn online dành cho Khách hàng tổ chức là một phần
không thể tách rời của Hợp đồng dịch vụ ngân hàng điện tử M-Banking.
Điều 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
Trong bản điều khoản, điều kiện này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1.

Tiền gửi có kỳ hạn: Là khoản tiền của Khách hàng gửi tại MSB trong một thời hạn nhất
định theo thỏa thuận giữa khách hàng và MSB với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi
cho Khách hàng.

2.

Tiền gửi có kỳ hạn online: Là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn được Khách hàng mở thông qua
dịch vụ Ngân hàng điện tử M - Banking của MSB để hưởng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn.

3.

Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn online bao gồm: Giao dịch nhận/gửi, chi trả/rút tiền gửi có kỳ
hạn và các giao dịch khác liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn online.

4.

Ngày gửi tiền: Là ngày Khách hàng thực hiện gửi tiền gửi có kỳ hạn online tại MSB.

5.

Ngày đến hạn: Là ngày kết thúc thời hạn gửi tiền của khoản tiền gửi có kỳ hạn online.

6.

Thời hạn gửi tiền: Là khoảng thời gian kể từ ngày Khách hàng bắt đầu gửi tiền vào MSB
đến ngày MSB cam kết trả hết tiền gốc và lãi tiền gửi có kỳ hạn online.

7.

Số Hợp đồng đồng thời là số tài khoản do MSB mở để quản lý và ghi nhận các giao dịch
tiền gửi có kỳ hạn online.
Ngày làm việc được hiểu là các ngày từ Thứ Hai tới Thứ Sáu (sáng từ 8h – 12h, chiều từ
13h – 17h), Thứ Bảy (từ 8h - 12h), trừ các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật và
MSB.
Thời gian giao dịch trên dịch vụ Ngân hàng điện tử M-banking: Khách hàng có thể thực
hiện giao dịch gửi tiền và tất toán vào mọi thời điểm trong ngày tuân thủ theo nguyên tắc:
a. Nếu khách hàng gửi tiền/ tất toán tiền gửi online trong thời gian từ 6h-21h59 tất cả các
ngày trong tuần kể cả thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ, lễ theo quy định của pháp luật
được xử lý trong ngày và ngày hiệu lực giao dịch sẽ được ghi nhận đúng ngày khách
hàng thực hiện gửi tiền/ tất toán tiền gửi online.

8.

9.
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b. Các giao dịch từ 22h đến 5h59 phút sẽ được xử lý tự động vào ngày làm việc tiếp theo
tức ngày khách hàng thực hiện gửi tiền/ tất toán tiền gửi online sẽ được ghi nhận và xử
lý vào ngày làm việc tiếp tiếp theo.
Điều 2. NGUYÊN TẮC TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN ONLINE
1.

Khách hàng có tài khoản thanh toán tại MSB. Khách hàng chỉ được gửi, nhận, chi trả tiền
gửi có kỳ hạn online thông qua tài khoản thanh toán của chính Khách hàng đó mở tại MSB.

2.

Khách hàng đăng ký sử dụng và đã kích hoạt dịch vụ M-Banking gói tài chính dành cho
Khách hàng tổ chức theo quy định của MSB từng thời kỳ.

3.

Số dư trên tài khoản của Khách hàng đủ để mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn online.

4.

Không áp dụng loại hình tiền gửi chung có kỳ hạn đối với tiền gửi có kỳ hạn online.

5.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn online không được phép chuyển nhượng cho bên thứ ba.

6.

Khách hàng không được sử dụng khoản tiền gửi có kỳ hạn online cho việc đảm bảo nghĩa
vụ của chính Khách hàng tại MSB/Tổ chức tín dụng khác.

7.

Khách hàng đã tích chọn đồng ý vào bản điều khoản điều kiện tiền gửi có kỳ hạn online
dành cho Khách hàng tổ chức khi thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn online.

8.

Vào ngày gửi tiền, trường hợp MSB không nhận được hoặc nhận nhưng chưa đầy đủ số
tiền gốc đã thỏa thuận vì bất cứ lý do gì và/hoặc tài khoản thanh toán không đủ số dư để
gửi tiền và/hoặc thông tin tài khoản thanh toán chuyển đến không phải tài khoản của Khách
hàng thì các điều khoản liên quan đến kỳ hạn gửi tiền và lãi suất không có giá trị áp dụng.
Khi đó, Khách hàng sẽ không được hưởng bất kỳ một khoản tiền lãi phát sinh nào trên số
tiền đã chuyển tới MSB.

9.

Khách hàng sử dụng tên truy cập, mật khẩu truy cập vào dịch vụ M- Banking hoặc của
Khách hàng đã đăng ký tại MSB để mở Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn online. Khách hàng
chỉ được mở và thực hiện các giao dịch trên tài khoản tiền gửi online theo quy định tại Bản
điều khoản, điều kiện này trong thời gian giao dịch.

10.

Các điều kiện khác theo Quy định của MSB và Pháp luật.

Điều 3. ĐỒNG TIỀN CHI TRẢ GỐC LÃI
Đồng tiền chi trả gốc và/hoặc lãi tiền gửi là Việt Nam đồng.
Điều 4. SỐ TIỀN GỬI TỐI THIỂU
50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
Điều 5. TẤT TOÁN TIỀN GỬI TRƯỚC HẠN
1.

Khách hàng có thể tất toán toàn bộ khoản tiền gửi có kỳ hạn online trước hạn.
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Lưu ý: Khách hàng không được phép tất toán một phần khoản tiền gửi có kỳ hạn online
trước hạn.
2.

Lãi suất áp dụng với khoản tiền gửi tất toán trước hạn bằng mức lãi suất thấp nhất của tiền
gửi không kỳ hạn Việt Nam Đồng tại thời điểm Khách hàng tất toán do MSB quy định
trong từng thời kỳ.

3.

Toàn bộ tiền gốc và lãi của khoản tiền gửi có kỳ hạn online sẽ được thanh toán vào tài
khoản thanh toán tại MSB của chính Khách hàng do Khách hàng chỉ định khi tất toán trước
hạn.

Điều 6. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1.

Trường hợp Khách hàng chọn phương thức Tự động trả gốc và lãi về tài khoản thanh
toán: thì vào ngày đến hạn khoản tiền gửi có kỳ hạn online của Khách hàng, MSB sẽ thanh
toán gốc và lãi của khoản tiền gửi có kỳ hạn online vào tài khoản thanh toán mở tại MSB
được Khách hàng lựa chọn khi mở tiền gửi có kỳ hạn online.

2.

Trường hợp Khách hàng chọn phương thức Nhập lãi vào gốc và tự động kéo dài thời hạn
gửi tiền thì vào ngày đến hạn khoản tiền gửi có kỳ hạn online của Khách hàng, MSB sẽ tự
động chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi khoản tiền gửi có kỳ hạn online sang một thời hạn tiền
gửi mới bằng thời hạn tiền gửi ban đầu. Lãi suất áp dụng theo Biểu lãi suất huy động của
MSB tại thời điểm bắt đầu thời hạn mới.

3.

Trường hợp Khách hàng chọn phương thức Lãi trả về tài khoản thanh toán và gốc tự
động kéo dài thời hạn gửi tiền: Thì vào ngày đến hạn khoản tiền gửi có kỳ hạn online của
Khách hàng, MSB sẽ tự động chuyển toàn bộ tiền lãi về tài khoản thanh toán mở tại MSB
được Khách hàng lựa chọn khi mở tiền gửi có kỳ hạn online. Số tiền gốc sẽ tự động chuyển
sang một thời hạn tiền gửi mới bằng thời hạn tiền gửi ban đầu. Lãi suất áp dụng theo Biểu
lãi suất huy động của MSB tại thời điểm bắt đầu thời hạn mới.

4.

Trường hợp ngày đến hạn rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định pháp luật của MSB
thì ngày đến hạn là ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

5.

Trường hợp vì bất cứ lý do nào dẫn đến vào ngày đến hạn hoặc ngày thanh toán lãi, MSB
không thể thanh toán vào tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại MSB (bao gồm
nhưng không giới hạn các trường hợp: tài khoản bị phong tỏa, đóng, tạm khóa, bị thay đổi
tình trạng tài khoản thanh toán...) thì toàn bộ tiền gốc và lãi khoản tiền gửi có kỳ hạn online
sẽ được tự động chuyển sang một thời hạn tiền gửi mới bằng thời hạn tiền gửi ban đầu. Lãi
suất áp dụng theo Biểu lãi suất huy động của MSB tại thời điểm bắt đầu thời hạn mới.

Điều 7. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI
1.

Lãi suất: Theo sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn online được MSB quy định trong từng thời kỳ.
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2.

Hình thức trả lãi tiền gửi có kỳ hạn online: Trả lãi cuối kỳ vào ngày đến hạn của món tiền
gửi hoặc vào thời điểm khách hàng rút trước hạn (nếu khách hàng tất toán trước hạn).

3.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn online tính theo tỷ lệ %/ năm trên cơ sở 1 năm là 365 ngày và
tính lãi theo số ngày duy trì số dư tiền gửi thực tế (số ngày thực gửi).

4.

Công thức tính số tiền lãi:
Số tiền lãi = [Số tiền gửi * Lãi suất (%/năm)* Số ngày gửi (ngày)]/365

Điều 8. CUNG CẤP THÔNG TIN
1.

Trong trường hợp phát sinh các thông tin liên quan đến khoản tiền gửi có kỳ hạn online
của Khách hàng, MSB sẽ gửi thông báo cho Khách hàng qua tin nhắn SMS tới số điện
thoại Khách hàng đã đăng ký.

2.

Khách hàng được quyền tra cứu khoản tiền gửi có kỳ hạn online thông qua các phương
thức do MSB cung cấp trong từng thời kỳ, bao gồm:
a. Yêu cầu cung cấp thông tin tại các địa điểm giao dịch thuộc mạng lưới hoạt động của
MSB.
b. Truy xuất thông tin về khoản tiền gửi thông qua dịch vụ M-Banking của MSB.
c. Khách hàng gọi cho Tổng đài của MSB theo số: 1800599999/024-39445566.
d. Các phương tiện tra cứu khác do MSB triển khai trong từng thời kỳ.

3.

Các biện pháp tra cứu trên do MSB cung cấp cho Khách hàng và có thể thay đổi tùy từng
thời điểm. Tuy nhiên, tại mọi thời điểm, MSB cam kết luôn cung cấp ít nhất 01 (một) biện
pháp tra cứu khoản tiền gửi cho Khách hàng. Để biết thêm thông tin về biện pháp tra cứu
này, Khách hàng có thể liên hệ đến các địa điểm giao dịch của MSB.

Điều 9. XÁC NHẬN THÔNG TIN KHOẢN TIỀN GỬI
1.

Khách hàng yêu cầu xác nhận thông tin khoản tiền gửi có kỳ hạn online tại các Đơn vị kinh
doanh của MSB.

2.

Việc xác nhận thông tin chỉ giá trị cung cấp thông tin số dư Tiền gửi có kỳ hạn online của
Khách hàng tại thời điểm xác nhận. Số dư tiền gửi có kỳ hạn online của Khách hàng có thể
thay đổi sau thời điểm lập giấy xác nhận bởi các giao dịch tất toán, rút gốc, rút lãi có liên
quan.

Điều 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MSB
1.

Quyền của MSB
a. Được quyền từ chối việc nhận, chi trả hoặc các giao dịch hợp pháp khác liên quan đến
tiền gửi có kỳ hạn online nếu Khách hàng không thực hiện theo đúng các thỏa thuận
với MSB và quy định của pháp luật.
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b. Được quyền yêu cầu Khách hàng bồi thường thiệt hại (nếu có) trong trường hợp Khách
hàng vi phạm bản điều khoản, điều kiện này.
c. Được quyền phong tỏa, trích và chuyển tiền gửi theo thỏa thuận của các Bên và/hoặc
theo quy định của pháp luật.
d. Được quyền tự động trích thu phí liên quan đến giao dịch.
e. Thực hiện theo yêu cầu tất toán, phong tỏa, khấu trừ của Cơ quan có thẩm quyền theo
quy định của Pháp luật, thực hiện các Nghĩa vụ tuân thủ khác.
f. MSB không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do nguyên nhân vượt quá phạm vi
kiểm soát của MSB dẫn đến không thể thực hiện được dịch vụ bao gồm nhưng không
giới hạn các nguyên nhân sự cố kỹ thuật, phá hoại, động đất, thiên tai, dịch bệnh, đứt
nghẽn mạng, mất điện hoặc các nguyên nhân do lỗi của Khách hàng.
g. Các quyền khác theo quy định tại bản Điều khoản, điều kiện này, tại Hợp đồng dịch vụ
Ngân hàng điện tử M-Banking và theo quy định của pháp luật.
2.

Nghĩa vụ của MSB
a. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền gửi (cả gốc và lãi phát sinh) khi đến hạn cho Khách
hàng theo quy định tại bản điều khoản, điều kiện này.
b. Bảo đảm bí mật thông tin về tiền gửi theo quy định của pháp luật.
c. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại bản Điều khoản, điều kiện này, tại Hợp đồng dịch
vụ Ngân hàng điện tử M-Banking và theo quy định của pháp luật.

Điều 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
1.

Quyền của Khách hàng
a. Được thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi tiền gửi có kỳ hạn online theo thỏa thuận với
MSB.
b. Được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn online theo quy định của
pháp luật và của MSB.
c. Được yêu cầu xác nhận số dư liên quan đến khoản tiền gửi có kỳ hạn online (MSB chỉ
đồng ý xác nhận số dư khi có yêu cầu được ký bởi người đại diện hợp pháp theo pháp
luật hoặc ủy quyền hợp lệ của Khách hàng hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm
quyền).
d. Các quyền khác theo quy định tại bản Điều khoản, điều kiện này, tại Hợp đồng dịch vụ
Ngân hàng điện tử M-Banking và theo quy định của pháp luật.

2.

Nghĩa vụ của Khách hàng
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a. Thực hiện đúng các thỏa thuận đã cam kết với MSB và theo quy định pháp luật trong
quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn online.
b. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, chân thực và hợp pháp của những thông tin cung
cấp cho MSB khi thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn online.
c. Bằng bản Điều khoản, điều kiện dịch vụ này, Khách hàng chấp thuận miễn trừ mọi
trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ của MSB liên quan (nếu có) đến thiệt hại của Khách hàng
phát sinh do lỗi của Khách hàng, dù là vô ý hay cố ý, phối hợp với hoặc tạo điều kiện
cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ nhân viên nào của MSB thực hiện các thủ tục
giao dịch tiền gửi có kỳ hạn online không phù hợp với quy định bản Điều khoản, điều
kiện dịch vụ này, quy định pháp luật và quy định của MSB từng thời kỳ.
d. Thông báo bằng văn bản (kèm theo văn bản thể hiện sự thay đổi) cho MSB các thông
tin liên quan đến sự thay đổi địa vị pháp lý của tổ chức, của người đại diện theo pháp
luật, giao dịch và các thông tin khác có liên quan đến việc thực hiện tiền gửi có kỳ hạn
online. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh nếu việc
cung cấp thông tin thay đổi không chính xác hoặc không kịp thời cho MSB.
e. Đảm bảo các khoản tiền gửi có kỳ hạn online là các khoản tiền hợp pháp và việc gửi
tiền, thanh toán, chuyển tiền được thực hiện theo đúng quy định về chế độ kế toán của
doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
f. Chịu trách nhiệm tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp của các hồ sơ, chứng từ cung cấp
cho MSB trong quá trình giao dịch.
g. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tranh chấp có liên quan đến khoản tiền gửi có kỳ
hạn online với bên thứ 3 bất kỳ.
h. Tuân thủ các trách nhiệm thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước
ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) của các Tổ chức tài chính Việt Nam được quy định tại
Hiệp định liên chính phủ (IGA-Intergovernmental Agreement) ký giữa Việt Nam và
Hoa Kỳ ngày 01/4/2016, có hiệu lực ngày 07/7/2016 và các văn bản hướng dẫn của Cơ
quan có thẩm quyền (nếu có). Đảm bảo các thông tin của mỗi Chủ sở hữu hưởng lợi
hoặc người có liên quan, người kiểm soát (nếu có) và các thỏa thuận pháp lý mà Khách
hàng cung cấp cho MSB đều đã được thông báo và đã được Chủ sở hữu hưởng lợi,
người có liên quan, người kiểm soát và các bên liên quan trong thỏa thuận pháp lý đồng
ý cho phép sử dụng, tiết lộ và chuyển giao cho Khách hàng.
i. Bằng bản điều khoản, điều kiện này, Khách hàng xác nhận đã được MSB cung cấp đầy
đủ thông tin về mức lãi suất tính lãi, phương pháp tính lãi, các biện pháp bảo mật thông
tin, phương thức xác thực…liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn online theo quy định của
pháp luật và MSB.
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j. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại bản Điều khoản, điều kiện này, tại Hợp đồng dịch
vụ Ngân hàng điện tử M-Banking và theo quy định của pháp luật.
Điều 12. PHONG TỎA VÀ GIẢI TỎA TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
1.

MSB được quyền thực hiện phong toả/tạm khóa tài khoản tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn
online khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
a. Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
b. MSB phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến khoản tiền gửi có
kỳ hạn online của Khách hàng;
c. Khi có văn bản đề nghị tạm khóa của chính Khách hàng;
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.

MSB thực hiện giải tỏa tiền gửi có kỳ hạn online khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
a. Kết thúc thời hạn phong tỏa/tạm khóa;
b. Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa khoản tiền
gửi có kỳ hạn online;
c. Sau khi xác minh khoản tiền gửi có kỳ hạn online không có gian lận, vi phạm pháp
luật;
d. MSB thực hiện giải tỏa theo đề nghị của Khách hàng trong trường hợp Khách hàng đề
nghị tạm khóa trước đó;
e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC
1.

Bản Điều khoản, điều kiện dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn online này là một bộ phận gắn liền,
không tách rời với Hợp đồng dịch vụ M-Banking mà các bên đã ký và có giá trị như một
hợp đồng ràng buộc quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa MSB và Khách hàng.

2.

Khách hàng tích chọn vào bản điều khoản điều kiện tiền gửi có kỳ hạn online dành cho
Khách hàng tổ chức, được hiểu là Khách hàng cam kết đã đọc hiểu và được MSB giải thích
cụ thể, cung cấp đầy đủ thông tin rõ ràng về dịch tiền gửi có kỳ hạn online. Khách hàng
đồng ý thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại bản Điều khoản, điều kiện dịch vụ
tiền gửi có kỳ hạn online.

3.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, MSB có quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung điều kiện
giao dịch liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn online trên cơ cở phù hợp với pháp luật và thông
báo công khai tại các điểm giao dịch và trang website chính thức của MSB. Việc KH tiếp
tục sử dụng dịch vụ sau thời điểm MSB công bố các sửa đổi, bổ sung các điều kiện giao
dịch được hiểu là KH đã chấp thuận hoàn toàn các sửa đổi, bổ sung đó.
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