CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo----HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN THẺ VÀ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN
Số: [Số tài khoản thanh toán]
Căn cứ “ Giấy đề nghị mở tài khoản và đăng ký dịch vụ” ký ngày …/…/20…;
Hôm nay, ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm có:
Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB): ………………………………………………………
Địa chỉ
: .......................………………………………………………………………..
Người đại điện: ...........................................................................................................................
Chức vụ:
:………………………………………………………………………………..
Bên B: Tên chủ tài khoản: ....................………………………………………………………..
Giấy tờ tùy thân:  CMND  Thẻ căn cước công dân (CCCD)  Hộ chiếu
Số:………………Ngày cấp:… /… /…… Ngày hết hạn:…../… /….Nơi cấp:……………
Địa chỉ
: .........................………………………………………………………………..
Điện thoại …………………………………………………………………………………...
Nay, Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ và dịch vụ tài khoản
với các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
1. Bên B đồng ý với Bên A các nội dung sau:
a.
Mở tài khoản thanh toán (không kỳ hạn):
Số tài khoản: …………………………………. Mở ngày:…………………………………
Bên A:

Loại tiền:
b.
c.

d.

 VND

 USD

 Khác: ………………

Thẻ ghi nợ: Số thẻ: ………………………………………Hiệu lực ………………………
Dịch vụ tài khoản ACBOnline:
Tên truy cập dịch vụ: ………………………………………………………..………………
Số ĐTDĐ nhận mật khẩu truy cập ACB Online: ……………………………………………
Thông tin đăng ký:
Phương thức xác thực



OTP SMS



OTP Basci Safekey

Hạn mức giao dịch
…………….……..……………….VND/GD
…..….…….....…..…..……….…VND/ngày
…………….……..……………….VND/GD
…..….…….....…..…..……….…VND/ngày

Lãi suất do Bên A quy định từng thời kỳ, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam và được công bố tại trụ sở Chi nhánh, Phòng giao dịch của ACB và website
www.acb.com.vn.
ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI VÀ CƠ CHẾ TÍNH LÃI:
− Ngày bắt đầu hiệu lực của tài khoản số: ………………… là ngày: …………………………
− Tiền lãi trên tài khoản thanh toán của Bên B sẽ được Bên A tự động ghi có vào ngày
<<…>> hàng tháng hoặc vào ngày tất toán tài khoản.
2.
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− Nếu Bên B tất toán tài khoản thanh toán trong vòng <<………>> ngày, kể từ ngày mở tài
khoản thì Bên B không được hưởng lãi.
− Nếu số dư trên tài khoản thanh toán của Bên B vào cuối ngày nhỏ hơn mức gửi tối thiểu
theo quy định sản phẩm và quy định lãi suất tiền gửi theo từng thời kỳ thì Bên B sẽ không
được hưởng lãi của ngày đó.
ĐIỀU 3: CÁC THỎA THUẬN KHÁC
− Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu có phát sinh tranh chấp hai Bên sẽ giải quyết
thông qua thương lượng. Để tránh nhầm lẫn, hai bên xác nhận rằng một trong các Bên có
quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật mặc dù
không tiến hành thương lượng.
Bên thua kiện phải chịu toàn bộ án phí và tất cả các phí, chi phí tố tụng khác, các chi phí bồi
thường được xác định theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại của pháp luật dân sự và quyết
định của cơ quan có thẩm quyền. Trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản, các bên sẽ tiếp
tục thực hiện các trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này trong suốt quá trình các bên tiến
hành bất kỳ thủ tục tố tụng nào.
− Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Hợp đồng này được chấm dứt theo
thỏa thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Hai bên đã đọc kỹ, hiểu rõ toàn bộ
nội dung Hợp đồng này, bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền và quy định của pháp luật, được công bố tại website của ACB tại địa chỉ
www.acb.com.vn và https://online.acb.com.vn.
− Trong trường hợp Bên B đăng ký mở thẻ ghi nợ đi kèm, Bên B xác nhận đã được Bên A:
+
Tư vấn đầy đủ các loại phí áp dụng với thẻ ghi nợ và được cung cấp đầy đủ thông tin
liên quan đến sản phẩm thẻ.
+ Đã nhận được thẻ ghi nợ, pin và những quy trình bắt buộc thực hiện khi cấp thẻ.
(Truy cập website www.acb.com.vn/ tại các quầy giao dịch tại CN/ PGD của ACB trên
toàn quốc để biết thông tin chi tiết).
− Hợp đồng này là một phần không tách rời “Bản điều khoản và điều kiện mở, sử dụng tài
khoản, thẻ và dịch vụ tài khoản” và “Giấy đề nghị mở tài khoản và đăng ký dịch vụ” đã ký
ngày …/…/20….Bên A được quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung trong “Quy định mở,
sử dụng tài khoản” và “Bản điều khoản và điều kiện mở, sử dụng tài khoản, thẻ và dịch vụ
tài khoản” bất kỳ thời điểm nào mà không cần ý kiến của bên B, việc thông báo cho Bên B
bằng một trong các hình thức: gửi thư (Thư điện tử) trực tiếp đến địa chỉ Bên B đã cung cấp
cho Bên A hoặc công bố trên Website của Bên A hoặc thông báo bằng các phương tiện
thông tin đại chúng hoặc niêm yết tại các điểm giao dịch của Bên A hoặc bất cứ phương
thức nào do Bên A quyết định. Và các sửa đổi này sẽ có giá trị nếu Bên B tiếp tục sử dụng
dịch vụ sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực.
Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Mỗi bên
giữ 01 (một) bản để làm cơ sở thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN B
ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Chủ tài khoản
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