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iấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản Tiền gửi thanh toán dành cho
Tổ chức ngày số ………. ngày ………)

iều 1. iải hí h

n

Các từ ngữ sử dụng trong bản điều khoản và điều kiện này được hiểu như sau:
1.1.“DongA Bank”: là Ngân hàng Thương mại cổ phần
ng , bao gồm Hội sở
Phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại cổ phần ng .

hi nh nh và

1.2.“Kh ch hàng”: là c c tổ chức đ ng k mở sử ụng Tài khoản thanh toán tại DongA Bank.
1.3.“Tài khoản thanh to n” (sau đây gọi tắt là tài khoản : là tài khoản của Kh ch hàng mở tại DongA
Bank để sử dụng các dịch vụ thanh toán do DongA Bank cung ứng.
1.4.“Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử ụng Tài khoản thanh to n ành cho tổ chức”: là v n ản
đề nghị mở Tài khoản thanh to n của tổ chức do Khách hàng yêu cầu và được ký chấp thuận bởi
DongA Bank.
1.5.“ hủ tài khoản”: chủ tài khoản của c nhân là c nhân đứng tên mở tài khoản, chủ tài khoản của
tổ chức là tổ chức mở tài khoản người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền là
người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện giao
dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.
1.6.“Tài khoản chung”: là tài khoản thanh to n có ít nhất hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài
khoản. ục đ ch sử ụng tài khoản thanh to n chung quyền và ngh a vụ của c c chủ tài khoản
chung và c c quy định liên quan đến việc sử ụng tài khoản thanh to n chung phải được c định
ng v n ản của c c chủ thể. Th o Bản điều khoản điều kiện này tài khoản thanh to n
chung ao gồm c c t ường hợp sau:
1.6.1. Tài khoản thanh to n chung của tổ chức: là tài khoản thanh to n o hai hay nhiều tổ chức
cùng đứng tên.
1.6.2. Tài khoản thanh to n chung giữa tổ chức và c nhân: là tài khoản thanh to n o một hay
nhiều c nhân và một hay nhiều tổ chức cùng đứng tên.
1.7.“Sự kiện bất khả kh ng”: là c c sự kiện xảy ra một c ch kh ch quan vượt ngoài tầm kiểm soát
của một bên hoặc của hai bên mà cản trở một bên thực hiện bất kỳ ngh a vụ nào như động đất lũ
lụt, chiến t anh đình c ng ạo loạn, dịch bệnh, kiểm dịch, hoặc bất kỳ hành động hoặc chính
sách nào của chính phủ gây ảnh hưởng đến việc quyền và ngh a vụ của các bên.
iều 2. uyền
2.1. uyền

h nhi m
n
nk

n

nk

2.1.1. ược quyền tự động thu và t ch Tài khoản của Kh ch hàng t ong c c t ường hợp sau: (i thu
c c khoản nợ ph ịch vụ t ực tiếp từ Tài khoản của Kh ch hàng th o thỏa thuận; (ii c c
ngh a vụ thanh to n th o v n ản của ơ quan nhà nước có thẩm quyền; (iii ph t hiện ghi
ó nhầm vào Tài khoản Kh ch hàng; (iv để điều chỉnh c c khoản mục ị hạch to n sai hạch
to n kh ng đúng ản chất hoặc kh ng phù hợp với nội ung sử ụng của tài khoản thanh
to n th o quy định của ph p luật; (v c c t ường hợp kh c th o thỏa thuận giữa DongA Bank
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và kh ch hàng hoặc th o quy định của ph p luật;
2.1.2. ược quyền từ ch i kh ng thực hiện c c yêu cầu của Kh ch hàng khi: (i) Khách hàng không
thực hiện đầy đủ c c yêu cầu về thủ tục thanh to n lệnh thanh to n kh ng hợp lệ kh ng
khớp đúng với c c th ng tin đ đ ng k ; (ii Kh ch hàng kh ng có đủ s ư t ên Tài khoản
đảm ảo cho việc thực hiện c c lệnh thanh to n; (iii ó yêu cầu ng v n ản của ơ quan
nhà nước có thẩm quyền; (iv Kh ch hàng vi phạm c c quy định hiện hành hoặc thỏa thuận
đ có với DongA Bank hoặc có ấu hiệu vi phạm ph p luật DongA Bank có quyền kh ng
thực hiện c c yêu cầu sử ụng ịch vụ thanh to n của Kh ch hàng giữ lại tang vật và th ng
o ngay với cấp có thẩm quyền m ét ử l ; (v Tài khoản thanh to n đang ị tạm khóa
ị phong tỏa toàn ộ hoặc một phần mà phần kh ng ị tạm khóa phong tỏa kh ng có đủ s
ư (t ừ t ường hợp được thấu chi hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện c c lệnh thanh
toán;
2.1.3.Từ ch i yêu cầu tạm khóa đóng Tài khoản thanh to n của hủ tài khoản/ hủ tài khoản
chung hoặc chưa phong tỏa Tài khoản chung th o quy định tại iểm 6.1.3 Khoản 6.1 iều 6
của Bản điều khoản điền kiện này khi hủ tài khoản/ hủ tài khoản chung chưa hoàn thành
ngh a vụ thanh to n th o v n ản yêu cầu của ơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa
thanh to n ong c c khoản nợ phải t ả cho DongA Bank;
2.1.4.Phong tỏa đóng chuyển đổi hoặc tất to n s ư tài khoản th o Quy định của ph p luật và
của DongA Bank. hấm ứt việc sử ụng tài khoản của kh ch hàng mà kh ng cần thông báo
t ước th o c c Quy định ph p luật về phòng ch ng ửa tiền hoặc th o yêu cầu của tổ chức có
thẩm quyền;
2.1.5. ược quy định c c iện ph p ảo mật ảo đảm an toàn t ong qu t ình mở sử ụng và thanh
to n Tài khoản tùy th o yêu cầu và đặc thù hoạt động;
2.1.6.Yêu cầu kh ch hàng cung cấp th ng tin có liên quan khi sử ụng ịch vụ thanh to n th o quy
định của DongA Bank và ph p luật;
2.1.7.Phạt o kh ch hàng vi phạm c c quy định về sử ụng tài khoản đ thỏa thuận hoặc th o Quy
định ph p luật;
2.1.8. ó quyền ựa vào c c chứng từ giao ịch liên quan đến tài khoản ất kỳ ( ao gồm cả chứng
từ ng th ng điệp ữ liệu có gi t ị ph p l là ng chứng c thực chứng minh ng c c
giao ịch o ch nh hủ tài khoản/ hủ tài khoản chung những người được uỷ quyền hợp
ph p thực hiện;
2.1.9. ược quyền cung cấp th ng tin liên quan đến Tài khoản thanh to n của kh ch hàng t ch
tiền từ tài khoản của kh ch hàng th o quy định của DongA Bank về cung cấp th ng tin của
kh ch hàng và th o quy định ph p luật;
2.1.10.
ược quyền từ ch i hủy Lệnh thanh to n th o yêu cầu của kh ch hàng nếu DongA
Bank đ k
o Nợ cho kh ch hàng;
2.1.11.
2.2.

c quyền kh c th o Quy định của ph p luật.
h nhi m

n

nk

2.2.1.Hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng c c quy định về lập hồ sơ mở tài khoản, lập chứng từ
giao dịch và c c quy định có liên quan trong việc sử dụng tài khoản. DongA Bank có trách
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nhiệm phát hiện và điều chỉnh kịp thời các tài khoản mở sai hoặc th ng tin liên quan đến tài
khoản không chính xác;
2.2.2.Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng tài khoản của khách
hàng phù hợp với quy định hoặc thỏa thuận giữa DongA Bank và khách hàng. Kiểm soát các
lệnh thanh toán của kh ch hàng đảm bảo lập đúng thủ tục quy định, hợp pháp, hợp lệ và
khớp đúng với các yếu t đ đ ng k ; cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại dịch vụ phương tiện
thanh toán cần thiết phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng qua DongA Bank;
2.2.3.Thực hiện hạch toán kịp thời và chính xác theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tài khoản
t ên cơ sở các chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện thực hiện th o Quy định của
DongA Bank. iều chỉnh và/ hoặc hoàn trả ngay các khoản mục bị hạch toán sai, nhầm lẫn,
hạch to n kh ng đúng ản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của tài khoản theo
quy định của DongA Bank và pháp luật;
2.2.4.Thực hiện kiểm t a đ i chiếu c c ph t sinh đ hạch toán dựa trên chứng từ đ hạch toán hoặc
làm cơ sở hạch toán với Sổ kế toán chi tiết đảm bảo các phát sinh trên tài khoản được cập
nhật ch nh c. ảm bảo có sẵn và đầy đủ các chứng từ làm cơ sở hạch toán (Giấy báo Nợ,
Giấy o ó … và Sổ kế toán chi tiết có thể cung cấp được khi kh ch hàng đến nhận sau
ngày giao dịch. ảm bảo cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin về tài khoản hoặc các
yêu cầu hợp lý khác của kh ch hàng liên quan đến tài khoản (ví dụ: xác nhận s ư tài khoản
… khi có yêu cầu;
2.2.5.Xác nhận s ư tài khoản cho tất cả các Chủ tài khoản chung và cho người được giám hộ,
người được đại diện theo pháp luật (là chủ sở hữu Tài khoản thanh toán);
2.2.6.Bảo mật c c th ng tin liên quan đến tài khoản và giao dịch trên tài khoản của khách hàng
th o quy định của pháp luật;
2.2.7.Bảo quản lưu t ữ hồ sơ mở tài khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản th o đúng Quy
định pháp luật hiện hành;
2.2.8.Niêm yết c ng khai c c quy định về mở và sử dụng tài khoản, biểu phí sử dụng và thực hiện
giao dịch trên tài khoản;
2.2.9.Chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm, lợi dụng trên tài khoản của khách hàng do lỗi
của ngân hàng;
2.2.10.

c ngh a vụ kh c th o quy định của pháp luật.

iều 3. uyền
3.1. uyền

h nhi m
h hh n

h hh n

3.1.1.Chủ tài khoản, các Chủ tài khoản chung có quyền sử dụng s tiền trên tài khoản (s ư khả
dụng bao gồm cả hạn mức thấu chi nếu có) thông qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ.
Chủ tài khoản, các Chủ tài khoản chung Người giám hộ được DongA Bank tạo mọi điều
kiện để sử dụng tài khoản của mình theo cách có hiệu quả và an toàn nhất;
3.1.2. ược lựa chọn và sử dụng các dịch vụ thanh to n phương tiện thanh toán do DongA Bank
cung cấp phù hợp với yêu cầu, khả n ng và quy định của pháp luật;
3.1.3. ược yêu cầu DongA Bank đóng tạm khóa tài khoản và các yêu cầu kh c liên quan đến việc
sử dụng tài khoản th o quy định tại Bản iều khoản điều kiện này và quy định của pháp
luật;
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3.1.4. ược hưởng lãi suất cho s tiền trên tài khoản theo mức lãi suất o DongA Bank quy định
từng thời điểm tùy th o đặc điểm của tài khoản, s ư tài khoản và phù hợp với cơ chế tính
lãi của DongA Bank;
3.1.5.Chủ tài khoản, các Chủ tài khoản chung và người được uỷ quyền có quyền yêu cầu DongA
Bank cung cấp th ng tin liên quan đến tài khoản (thông tin giao dịch, s
ư t ên tài
khoản … ;
3.1.6.Người mở tài khoản là Người giám hộ được quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến Tài
khoản thanh to n th o quy định tại Bản iều khoản điều kiện này và quy định tại c c v n
bản pháp luật có liên quan. Người giám hộ đương nhiên mất quyền thực hiện tất cả các giao
dịch liên quan đến tài khoản khi lý do giám hộ/đại diện không còn nữa;
3.1.7.Các quyền kh c th o quy định của pháp luật.
3.2.

h nhi m

h hh n

3.2.1. ảm bảo có đủ tiền trên tài khoản (s ư khả dụng bao gồm cả hạn mức thấu chi, nếu có để
thực hiện các lệnh thanh to n đ lập, các cam kết thanh to n được ghi nhận b ng v n ản đ
gửi đến DongA Bank. Chịu trách nhiệm về việc ký phát lệnh thanh to n và c c ngh a vụ nợ
với DongA Bank liên quan đến các giao dịch trên Tài khoản (các khoản phí sử dụng tài
khoản, hạn mức thấu chi,.....);
3.2.2.Tự tổ chức hạch toán, kiểm t a đ i chiếu các phát sinh giao dịch trên tài khoản với Sổ kế
toán chi tiết do DongA Bank cung cấp; hoặc các hình thức khác tra cứu kh c đ đ ng k với
DongA Bank (Int n t Banking S S Banking… đảm bảo khớp đúng t ường hợp sai lệch
phải thông tin và ph i hợp cùng DongA Bank để kiểm tra và xử lý ngay;
3.2.3.Chịu trách nhiệm đ i với việc sử dụng tài khoản và các thiệt hại phát sinh do sai sót hoặc bị
lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của mình;
3.2.4.Tuân thủ c c quy định về mở và sử dụng tài khoản c c hướng dẫn của DongA Bank về việc
lập và sử dụng c c phương tiện thanh to n đảm bảo các biện pháp an toàn trong thanh toán
do DongA Bank quy định;
3.2.5.Thông báo ngay với DongA Bank khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình
hoặc các khả n ng ảy ra có thể dẫn đến tài khoản của mình bị lợi dụng;
3.2.6.Hoàn trả ngay cho DongA Bank hoặc khi nhận được thông báo của DongA Bank theo quy
định tại iều khoản điều kiện này; chấp nhận v điều kiện việc DongA Bank tự động thu hồi
c c khoản tiền o sai sót nhầm lẫn đ đ ghi có vào tài khoản thanh to n của mình;
3.2.7.Phản hồi ngay và trung thực đ i với các yêu cầu b ng v n ản do DongA Bank gửi đến;
3.2.8.Kh ng được cho thuê cho mượn tài khoản, chuyển nhượng tài khoản hoặc sử dụng tài khoản
cho các giao dịch bất hợp pháp và/ hoặc thanh toán với những khoản tiền có b ng chứng về
nguồn g c bất hợp pháp;
3.2.9.Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin khi mở tài khoản và trong
quá trình sử dụng tài khoản theo yêu cầu của DongA Bank. Phải thông báo kịp thời b ng v n
bản và gửi các giấy tờ liên quan cho DongA Bank nơi mở tài khoản khi có sự thay đổi về
thông tin trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán;
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3.2.10.
Chịu trách nhiệm đảm bảo quyền sở hữu s tiền trong tài khoản là hợp pháp. Không
được sử dụng Tài khoản thanh to n để thực hiện cho các giao dịch nh m mục đ ch ửa tiền,
tài trợ khủng b , lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác;
3.2.11.
T ong t ường hợp Tài khoản của Khách hàng bị khiếu kiện về nguồn g c s ư tiền gửi
không thuộc sở hữu hợp pháp của Kh ch hàng để chứng minh quyền lợi của mình Khách
hàng đồng ý cho DongA Bank được quyền cung cấp thông tin về địa chỉ và thông tin liên hệ
của Kh ch hàng cho người khiếu kiện;
3.2.12.

c ngh a vụ kh c th o quy định của pháp luật.

iều 4. uy định ề ử ụn
4.1. ố
ối hi u

i kh ản

4.1.1.S ư t i thiểu duy trì trên Tài khoản thanh to n th o Quy định của DongA Bank tại từng
thời điểm. S ư t ên Tài khoản thanh to n được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.
T ường hợp s ư thực tế của tài khoản thấp hơn mức s ư t i thiểu để duy trì tài khoản do
DongA Bank quy định thì DongA Bank không thực hiện trả lãi phát sinh cho s ư thực tế
này cho đến khi tài khoản đạt được mức s ư t i thiểu th o Quy định.
4.1.2.Khách hàng có trách nhiệm duy trì s

ư t i thiểu trên Tài khoản thanh toán.

i uấ : S ư t ên Tài khoản thanh to n được hưởng lãi suất không kỳ hạn do DongA Bank
quy định từng thời kỳ

4.2.

4.3.Phí quản lý Tài khoản thanh toán, phí giao dịch Tài khoản thanh toán và các khoản phí
liên quan khác: theo biểu phí dịch vụ do DongA Bank ban hành từng thời kỳ
4.4. uy định hun

ề ử ụn

i kh ản

4.4.1.Kh ch hàng đồng sử ụng tài khoản th o ất kỳ thỏa thuận hay quy định ổ sung nào của
DongA Bank th o th ng o của DongA Bank gửi kh ch hàng hoặc th ng o được c ng
t ên
sit của DongA Bank.
4.4.2. hủ tài khoản/ chủ tài khoản chung được sử ụng tài khoản thanh to n để nộp út tiền mặt
và yêu cầu DongA Bank cung ứng ịch vụ thanh to n qua tài khoản phù hợp với quy định
của DongA Bank Ngân hàng Nhà nước và ph p luật có liên quan.
4.4.3.T ường hợp c nhân mở tài khoản th ng qua người gi m hộ hoặc người đại iện th o ph p
luật thì người gi m hộ người đại iện th o ph p luật thực hiện c c giao ịch thanh to n
th ng qua tài khoản của người được gi m hộ hoặc người mà mình làm đại iện th o quy định
của ph p luật ân sự về gi m hộ và đại iện có c c quyền và ngh a vụ của Kh ch hàng th o
quy định của ph p luật và c c nội ung quy định t ong Bản điều khoản điều kiện này.
4.4.4. iều kiện mở, sử ụng tài khoản thanh to n ngoại tệ của người cư t ú kh ng cư t ú người
nước ngoài được thực hiện th o quy định của ph p luật Ngân hàng Nhà nước và của DongA
Bank về quản l ngoại h i.
4.5. uy định ề ử ụn

i kh ản hun

Trừ khi có các thỏa thuận khác về cách thức sử dụng tài khoản chung, quyền và trách nhiệm của
mỗi Chủ tài khoản chung trong việc sử dụng tài khoản chung phương thức giải quyết khi có tranh
chấp, thì việc sử dụng Tài khoản chung được thực hiện theo nguyên tắc sau:
4.5.1.Mọi giao dịch liên quan đến Tài khoản phải được tất cả những người Chủ tài khoản chung
thực hiện, trừ t ường hợp thay đổi bất kỳ th ng tin c nhân (đ i với các Chủ tài khoản chung
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là cá nhân) hoặc các thông tin về tên đơn vị địa chỉ, s điện thoại, s giấy phép thành lập, mã
s thuế của mỗi Chủ sở hữu tài khoản chung (là tổ chức) trong Giấy đ ng k mở tài khoản thì
chỉ cần chính Chủ tài khoản chung có sự thay đổi thực hiện tại DongA Bank;
4.5.2.Mọi thỏa thuận về quản lý, sử dụng Tài khoản thanh toán của các Chủ Tài khoản chung phải
được DongA Bank xác nhận mới có giá trị thực hiện;
4.5.3.Các Chủ tài khoản chung có quyền và ngh a vụ ngang nhau đ i với Tài khoản chung và việc
sử dụng Tài khoản phải có sự chấp thuận của tất cả những người là các Chủ tài khoản chung
còn lại. Mỗi Chủ tài khoản chung phải chịu trách nhiệm thanh toán cho toàn bộ c c ngh a vụ
nợ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản;
4.5.4.Th ng o liên quan đến sử dụng tài khoản cho một Chủ tài khoản chung th o th ng tin đ
được đ ng k với DongA Bank được coi như th ng o tới tất cả các Chủ tài khoản chung;
4.5.5.Các Chủ tài khoản chung được ủy quyền cho nhau hoặc ủy quyền cho người kh c nhưng phải
được sự đồng ý b ng v n ản của tất cả các Chủ tài khoản chung còn lại trong việc sử dụng
và định đoạt Tài khoản chung trong phạm vi quyền và ngh a vụ của mình. Cụ thể: một trong
các Chủ tài khoản chung được quyền uỷ quyền cho các Chủ tài khoản chung còn lại, hoặc tất
cả các Chủ tài khoản chung cùng uỷ quyền cho người thứ ba, hoặc từng Chủ tài khoản chung
uỷ quyền cho người khác cùng thực hiện các giao dịch liên quan Tài khoản thanh toán với
các Chủ tài khoản chung còn lại trong phạm vi quyền và ngh a vụ của Chủ tài khoản chung
uỷ quyền;
4.5.6.Một trong các Chủ tài khoản chung gửi tiền vào Tài khoản được
khoản chung gửi tiền;

m như tất cả các Chủ tài

4.5.7.S ư có t ên Tài khoản chung là tài sản của tất cả các Chủ tài khoản chung. Một trong các
Chủ tài khoản chung có thể yêu cầu DongA Bank xác nhận s ư Tài khoản chung. T ên giấy
c nhận s ư DongA Bank phải ghi đây là Tài khoản chung;
4.5.8.Chủ tài khoản chung là cá nhân chết, bị tuyên b chết/ mất tích hoặc mất/ hạn chế n ng lực
hành vi dân sự/ có khó kh n t ong nhận thức làm chủ hành vi thì quyền sử dụng tài khoản và
ngh a vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản được giải quyết như t ường hợp Chủ tài khoản
là cá nhân chết, bị tuyên b chết/ mất tích hoặc mất/ hạn chế n ng lực hành vi dân sự theo
Quy định của DongA Bank;
4.5.9.Chủ tài khoản chung là tổ chức bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động th o Quy định
pháp luật thì quyền sử dụng tài khoản và ngh a vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản được
giải quyết như t ường hợp Chủ tài khoản là tổ chức bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt
động th o Quy định của DongA Bank.
iều 5. uy định ề m kh
i kh ản
5.1.DongA Bank thực hiện tạm khóa (là tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ s tiền trên tài
khoản t ong c c t ường hợp sau:
5.1.1.Khi Chủ tài khoản/ các Chủ tài khoản chung (hoặc người giám hộ người đại diện hợp pháp
của Chủ tài khoản) có yêu cầu b ng v n ản;
5.1.2.Khi tài khoản không phát sinh giao dịch từ 12 tháng trở lên đ i với tài khoản của Khách hàng
là cá nhân hoặc từ 06 tháng trở lên đ i với tài khoản của Khách hàng là tổ chức.
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5.2.DongA Bank sẽ chấm dứt tạm khóa tài khoản và việc xử lý các lệnh thanh to n đi đến trong thời
gian tạm khóa thực hiện theo yêu cầu của Chủ tài khoản/ các Chủ tài khoản chung (hoặc người
giám hộ người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản) hoặc th o v n ản thỏa thuận giữa Chủ tài
khoản với DongA Bank;
5.3.Lãi suất trong thời gian tài khoản tạm khóa p ụng th o l i suất tiền gửi không kỳ hạn của
DongA Bank từng thời kỳ.
iều 6. uy định ề ph n
i kh ản
6.1.DongA Bank phong tỏa một phần hoặc toàn bộ s tiền có trong tài khoản của Khách hàng trong
c c t ường hợp sau:
6.1.1.Khi có quyết định hoặc yêu cầu b ng v n ản của cơ quan có thẩm quyền theo Quy định của
pháp luật;
6.1.2.Khi DongA Bank phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán
của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại của Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác
chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền;
6.1.3.Khi có thông báo b ng v n ản của một trong các Chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp
giữa các Chủ tài khoản chung.
6.2.Ngay sau khi phong tỏa Tài khoản, DongA Bank sẽ thông báo b ng v n ản hoặc theo hình thức
th ng o tại iều 9 Bản điều khoản điều kiện này cho Chủ tải khoản/ Chủ tài khoản chung
(hoặc người giám hộ đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) biết về lý do và phạm vi phong tỏa
Tài khoản.
6.3.DongA Bank chấm dứt phong tỏa Tài khoản khi có một t ong c c điều kiện sau:
6.3.1.Kết thúc thời hạn phong tỏa;
6.3.2. ó v n ản yêu cầu của ơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa Tài khoản;
6.3.3.DongA Bank đ

ử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền;

6.3.4.Có thông báo b ng v n ản của tất cả các Chủ tài khoản chung về việc tranh chấp về Tài
khoản chung giữa các Chủ tài khoản chung đ được giải quyết.
6.4. iệc sử ụng Tài khoản thanh to n t ong thời gian phong tỏa, s tiền bị phong tỏa, thời gian bị
phong tỏa, xử lý các lệnh thanh toán qua tài khoản trong thời gian phong tỏa được thực hiện th o
đúng nội dung phong tỏa và th o quy định của ph p luật. S tiền bị phong tỏa trên tài khoản phải
được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa, chỉ được giải tỏa khi việc phong
tỏa chấm dứt. T ường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần thì s tiền không bị phong tỏa vẫn
được sử dụng như ình thường.
iều 7. uy định ề đ n
i kh ản
7.1.Chi toàn bộ số
khi đ n
i kh ản

n

ờng hợp sau:

DongA Bank đóng Tài khoản thanh to n và chi t ả s ư còn lại t ên Tài khoản và l i (nếu có cho
những người thụ hưởng hợp ph p t ong c c t ường hợp sau (với điều kiện hủ tài khoản/ c c hủ
tài khoản chung kh ng còn ngh a vụ nợ với DongA Bank :
7.1.1.Theo yêu cầu b ng v n ản của: (i) Chủ tài khoản; hoặc (ii) tất cả các Chủ tài khoản chung
(trừ t ường hợp có thỏa thuận khác giữa Chủ tài khoản/ các chủ tài khoản chung và DongA
Bank); hoặc (iii Người giám hộ. DongA Bank chi trả s ư còn lại cho Chủ tài khoản/ Chủ
tài khoản chung/ Người giám hộ;
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7.1.2.DongA Bank đóng Tài khoản t ong t ường hợp Chủ tài khoản hoặc một trong những Chủ tài
khoản chung là cá nhân chết, bị tuyên b là đ chết, bị mất tích hoặc mất n ng lực hành vi
dân sự:
a) DongA Bank thực hiện chi t ả s ư t ên tài khoản cho người thừa kế đại iện thừa kế hợp
ph p của hủ tài khoản hoặc c c hủ tài khoản chung là c nhân chết/ ị tuyên
là đ chết;
b) hi t ả cho Người gi m hộ của hủ tài khoản hoặc c c hủ tài khoản chung là c nhân ị
mất/ hạn chế n ng lực hành vi ân sự/ có khó kh n t ong nhận thức làm chủ hành vi/ ị tuyên
mất t ch;
c) Sau khi đóng Tài khoản DongA Bank th ng o cho hủ tài khoản còn lại (t ường hợp Tài
khoản chung cho những người được chi t ả t ong t ường hợp hủ tài khoản ị chết ị tuyên
là đ chết hoặc mất t ch.
7.1.3.DongA Bank đóng tài khoản khi nhận được thông báo và đề nghị chính thức của người có
thẩm quyền t ong t ường hợp tổ chức có tài khoản chấm dứt hoạt động th o Quy định của
pháp luật. DongA Bank sẽ thực hiện chi trả s ư còn lại trong tài khoản cho người đại diện
có thẩm quyền của tổ chức hoặc cho cơ quan có thẩm quyền.
7.1.4.Khi Chủ tài khoản vi phạm pháp luật trong thanh toán hoặc vi phạm quy định về mở và sử
dụng Tài khoản thanh to n o DongA Bank an hành; T ường hợp DongA Bank sử dụng
quyền quyết định đóng tài khoản theo Bản điều khoản điều kiện này và cách thức xử lý s
ư còn lại trên tài khoản phải được th ng o t ước cho Chủ tài khoản.
7.1.5.Thực hiện đóng/ chi t ả s
nhà nước có thẩm quyền.

ư tài khoản theo yêu cầu b ng v n ản/ quyết định của cơ quan

7.1.6.DongA Bank đóng tài khoản khi tài khoản bị tạm khóa (th o iểm 5.1.2, Khoản 5.1
Quy định này) kéo ài vượt quá thời hạn được quy định theo từng thời kỳ.

iều 5

7.2.T ường hợp DongA Bank đ th ng o việc đóng Tài khoản mà những người thụ hưởng hợp
pháp s ư t ên tài khoản kh ng đến nhận thì thực hiện theo Quy định thủ tục chi trả tài sản theo
pháp luật thừa kế của Ph p luật và DongA Bank.
7.3.Kh ch hàng kh ng được đóng tài khoản tiền gửi thanh to n khi chưa hoàn thành ngh a vụ thanh
to n th o quyết định cư ng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền th o Quy định của ph p
luật hoặc chưa hoàn tất c c ngh a vụ nợ cho DongA Bank. Kh ch hàng được đóng c c tài khoản
kh ng liên quan đến quyết định cư ng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không liên
quan đến khoản nợ của khách hàng với DongA Bank (t ong t ường hợp khách hàng có nhiều tài
khoản được mở tại nhiều đơn vị của DongA Bank).
7.4.Sau khi tài khoản bị đóng nếu khách hàng mu n sử dụng tài khoản phải làm lại thủ tục mở tài
khoản mới.
iều 8. ử
khi u n i i n u n
8.1.Th tục ti p nhận

i kh ản

DongA Bank tiếp nhận th ng tin t a so t khiếu nại của kh ch hàng qua c c hình thức sau đây:
8.1.1.Tiếp nhận th ng tin t a so t khiếu nại của kh ch hàng 24/24 và 07 ( ảy ngày t ong tuần qua
tổng đài điện thoại 1900545464.
8.1.2.Tiếp nhận th ng tin t a so t khiếu nại của kh ch hàng
Phòng giao ịch t ên toàn hệ th ng DongA Bank.
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8.1.3.T ường hợp kh ch hàng đề nghị t a so t khiếu nại qua tổng đài điện thoại (có ghi âm), khách
hàng phải ổ sung đề nghị t a so t khiếu nại th o mẫu của DongA Bank t ong thời gian 03
( a ngày. T ường hợp ủy quyền cho người kh c đề nghị t a so t khiếu nại kh ch hàng được
ủy quyền phải uất t ình ủy quyền th o Quy định của DongA Bank phù hợp với Quy định
của ph p luật.
8.1.4.Khách hàng được quyền đề nghị t a so t khiếu nại t ong thời gian 60 ngày kể từ ngày ph t
sinh giao ịch đề nghị t a so t khiếu nại.
8.2.Thời gian xử lý tra soát, khi u n i:
8.2.1.Trong thời hạn t i đa 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần
đầu của khách hàng theo một trong các hình thức tiếp nhận quy định tại Khoản 8.1 iều này.
DongA Bank phải xử l đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng.
8.2.2.Trong thời gian t i đa 05 (n m ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu
nại cho khách hàng, DongA Bank thực hiện bồi hoàn cho khách hàng theo thỏa thuận và Quy
định của pháp luật đ i với những tổn thất phát sinh không do lỗi của khách hàng và/ hoặc
không thuộc c c t ường hợp bất khả kháng th o định ngh a tại Khoản 1.7 iều 1 Bản điều
khoản điều kiện này.
8.2.3.T ong t ường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định tại iểm 8.2.1 Khoản
8.2 iều này mà chưa c định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15
ngày làm việc tiếp theo DongA Bank thỏa thuận với khách hàng về phương n ử lý tra soát,
khiếu nại.
8.2.4.T ường hợp ngân hàng, khách hàng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc
kh ng đồng ý với qu t ình đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được
thực hiện th o quy định của pháp luật.
8.3.T ường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm DongA Bank thực hiện th ng o cho cơ quan nhà
nước có thẩm quyền th o quy định của pháp luật về t tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà
nước (Vụ thanh to n ơ quan thanh t a gi m s t ngân hàng Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành
ph t ên địa àn ; đồng thời, thông báo b ng v n ản cho khách hàng về tình trạng xử l đề nghị
ra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền. T ong t ường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả
giải quyết không có yếu t tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền, DongA Bank thỏa thuận với khách hàng về phương n ử lý kết
quả tra soát, khiếu nại.
iều 9. nh hứ h n
i
n
nk
kh h h n i n u n đ n i kh ản
9.1.T ong t ường hợp có sự thay đổi về phí dịch vụ và/hoặc bất kỳ điều khoản điều kiện nào của Bản
điều khoản, điều kiện này, DongA Bank sẽ thông tin công khai theo một t ong c c phương thức
sau: (i) trên website của DongA Bank (ii c c phương tiện truyền th ng đại chúng; (iii) niêm yết
công khai tại địa chỉ giao dịch của DongA Bank; (iv) gửi thông tin cho Khách hàng thông qua
đường ưu điện, email, fax, tin nhắn điện thoại đ đ ng k ; (v c c phương thức kh c đ được
Kh ch hàng đồng /đ ng k .
9.2.T ường hợp Kh ch hàng kh ng đồng ý với những thay đổi của DongA Bank, Khách hàng có
quyền yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Tài khoản tại DongA Bank. T ường hợp Khách hàng vẫn
tiếp tục thực hiện các giao dịch tại DongA Bank sau thời gian DongA Bank thông báo thì mặc
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nhiên được coi là Kh ch hàng đồng ý với việc thay đổi phí dịch vụ và/hoặc c c điều khoản điều
kiện của Bản điều khoản, điều kiện này.
9.3.Tất cả c c thay đổi này được xem như Kh ch hàng đ nhận:
9.3.1.Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày gửi đi (th o ấu ưu điện đi nếu gửi b ng thư; hoặc
9.3.2.Vào ngày gửi đi nếu gửi b ng fax; hoặc
9.3.3.Vào ngày nhận nếu gửi thông qua hình thức tin nhắn tự động
hoặc

mail điện thoại trực tiếp;

9.4.Bất cứ thông báo, xác nhận đề nghị, yêu cầu nào của Khách hàng với DongA Bank phải được
thực hiện b ng v n ản, và Khách hàng phải ký tên, gửi cho DongA Bank. Tuy nhiên, DongA
Bank có thể (nhưng kh ng ắt buộc) chấp nhận và thực hiện các yêu cầu đó th ng qua fa điện
thoại hay mail mà Kh ch hàng đ đ ng k hoặc thông báo b ng v n ản đến DongA Bank từng
thời kỳ. Thông báo, xác nhận đề nghị, yêu cầu nào của kh ch hàng được gửi đến DongA Bank
chỉ được xem là hợp lệ khi có xác nhận của DongA Bank.
iều 10.

iải uy

nh hấp

ử

i ph m

Các bên có trách nhiệm tuân thủ c c quy định về mở và sử dụng tài khoản tại Bản điều khoản điều
kiện này c c quy định pháp luật khác có liên quan và các thỏa thuận đ có giữa các bên. Tổ chức, cá
nhân có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị phạt, xử phạt vi phạm hành
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự th o Quy định pháp luật hiện hành. Hai ên đồng ý giải
quyết tranh chấp liên quan đến việc thực hiện b ng thương lượng trên tinh thần hợp t c. T ường
hợp không thể giải quyết tranh chấp b ng thương lượng thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm
quyền giải quyết th o quy định của pháp luật.
iều 11.
hời h n hi u
hấm ứ ử ụn
i kh ản
11.1. Bản điều khoản và điều kiện này cùng các tài liệu kèm theo (nếu có) là một bộ phận không
tách rời của “Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử ụng Tài khoản thanh to n ành cho tổ
chức” và có hiệu lực kể từ ngày DongA Bank k chấp nhận “Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở
và sử ụng Tài khoản thanh to n ành cho tổ chức” cho đến khi chấm dứt việc sử dụng tất cả
Tài khoản và mọi ngh a vụ thanh toán của Kh ch hàng đ i với DongA Bank đ hoàn thành.
Việc sử dụng Tài khoản sẽ chấm dứt khi xảy ra một t ong c c t ường hợp sau:
11.1.1.
Thuộc một t ong c c t ường hợp đóng Tài khoản được quy định tại iều 7 Bản điều
khoản điều kiện này hoặc c c t ường hợp kh c th o quy định của pháp luật.
11.1.2.

DongA Bank chấm dứt hoạt động th o quy định của pháp luật.

11.2. Các bên hoặc người thừa kế quyền và ngh a vụ của các bên phải thực hiện đầy đủ quyền và
ngh a vụ phát sinh từ Bản điều khoản điều kiện này và Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử
ụng Tài khoản thanh to n ành cho tổ chức đ k kết t ước khi chấm dứt việc sử dụng Tài
khoản.
iều 12.
h
huận kh
12.1. Bản điều khoản điều kiện này được áp dụng đ i với khách hàng mở tài khoản, sử dụng tài
khoản thanh toán và các dịch vụ tài khoản thanh toán tại DongA Bank.
12.2. Các thông tin liên lạc do khách hàng cung cấp tại Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản
thanh toán dành cho tổ chức sẽ được sử dụng trong mọi giao dịch với DongA Bank.
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12.3. Kh ch hàng phải tuân thủ th o quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại DongA
Bank quy định cụ thể đ i với từng dịch vụ tài khoản có đ ng k sử dụng tại DongA Bank, các
thỏa thuận tại Bản iều khoản iều kiện này và c c quy định có liên quan khác của pháp luật.
12.4. Ngôn ngữ chính sử dụng trong Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử ụng Tài khoản thanh
to n ành cho tổ chức, Bản điều khoản và điều kiện này và c c v n bản, tài liệu liên quan giữa
DongA Bank và Khách hàng là tiếng Việt.
12.5. T ong t ường hợp có ên nước ngoài tham gia, các bên có thể thỏa thuận sử dụng tiếng nước
ngoài thông dụng kèm theo bản tiếng Việt. T ong t ường hợp có mâu thuẫn về nội dung giữa
bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được ưu tiên p ụng.
12.6. Tất cả các thông báo (nếu có) về việc thay đổi bất kỳ điều kiện điều khoản nào của Bản điều
khoản và điều kiện này o DongA Bank th ng o cho Kh ch hàng th o quy định tại Bản điều
khoản và điều kiện này sẽ trở thành một bộ phận không thể tách rời của Bản điều khoản và điều
kiện này.
12.7. Những nội ung kh ng quy định trong Bản điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng theo
quy định pháp luật Việt Nam cũng như c c thỏa thuận cam kết giữa Khách hàng với DongA
Bank.
12.8. Khách hàng và DongA Bank xác nhận là đ đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng c c điều
kiện và điều khoản nêu tại Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử ụng Tài khoản thanh to n
ành cho tổ chức, Bản điều khoản và điều kiện này.
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