ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ GÓI DỊCH VỤ
Các thuật ngữ viết hoa tại Đề nghị đăng ký Gói dịch vụ này (“Đề nghị đăng ký Gói dịch vụ”) sẽ có nghĩa được
gán cho các thuật ngữ đó được nêu tại Điều khoản và Điều kiện Gói Dịch vụ đính kèm.
MỤC 1 - THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Bất kỳ trường nào có đánh dấu “*” là trường bắt buộc phải điền thông tin
Để trống phần không áp dụng
Tên Doanh nghiệp * :
ID Khách hàng * :
(sau đây gọi là “Khách hàng”)
MỤC 2 – GÓI DỊCH VỤ
1. Khách hàng đề nghị đăng ký và sử dụng Gói Dịch vụ được lựa chọn dưới đây:

Lựa
chọn

Gói dịch vụ

Mở, sử
dụng
Tài
khoản
thanh
toán

Dịch vụ Ngân hàng điện tử(*)
Thẻ
ghi nợ
quốc
tế

Quản lý tiền tệ
Chuyển
tiền trong
nước

Chuyển
tiền
quốc tế

Trả
lương

Tiền gửi
CKH

Bán
ngoại
tệ

Trả nợ
vay

Gói BusinessOne
Standard
Gói BusinessOne
Plus

Đối với Dịch vụ Ngân hàng điện tử, bằng việc đăng ký Gói Dịch vụ theo đề nghị này, Khách hàng hiểu và đồng ý sử dụng
các dịch vụ, tính năng bổ sung được Techcombank cung cấp theo quyền quyết định của Techcombank và thông báo đến
Khách hàng phù hợp với Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; ngoại trừ các trường hợp theo quy
định của Techcombank và/hoặc quy định của Pháp luật trong từng thời kỳ mà Khách hàng cần đáp ứng bổ sung một số điều
kiện, khi đó, Techcombank sẽ chỉ cung cấp các dịch vụ, tính năng bổ sung đối với Dịch vụ Ngân hàng điện tử sau khi Khách
hàng thỏa thuận đáp ứng các điều kiện bổ sung đó.
(*) Lưu ý đối với Dịch vụ ngân hàng điện tử:
(+) Khi đăng kí Gói BusinessOne Standard hoặc Gói BusinessOne Plus, Quý khách sẽ được sử dụng tính năng truy vấn và
tính năng thực hiện giao dịch với các dịch vụ được lựa chọn mặc định. Đồng thời Khách hàng được lựa chọn bổ sung tính
năng thực hiện giao dịch với dịch vụ Trả lương và Trả nợ vay.
(+) Trường hợp Quý khách đăng ký tính năng thực hiện giao dịch chuyển tiền/trả nợ vay bằng ngoại tệ, Quý khách được
xem là đồng ý sử dụng cả tính năng Mua ngoại tệ.
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2. Tài khoản thanh toán được Khách hàng chỉ định liên kết duy nhất với Gói tài khoản (“Tài khoản”) là
…………………………………và Khách hàng ủy quyền cho Techcombank thực hiện tự động ghi Nợ Tài khoản
để thu các khoản phí liên quan tới Gói dịch vụ, phí sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong Gói dịch vụ theo biểu phí
do Techcombank ban hành trong từng thời kỳ từ Tài khoản này.
MỤC 3 – CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

1. Chúng tôi cam kết những thông tin tại Đề nghị đăng ký Gói dịch vụ này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về các thông tin chúng tôi đã cung cấp. Chúng tôi đồng ý để Techcombank xác thực
thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Techcombank có được
2. Chúng tôi đã có được mọi chấp thuận, phê duyệt nội bộ cần thiết để ký kết và thực hiện Đề nghị đăng ký Gói
dịch vụ này.
3. Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý chấp hành toàn bộ nội dung của bản Điều khoản và Điều kiện
Gói Dịch vụ đính kèm (Bản Điều khoản và Điều kiện Gói dịch vụ là một phần không tách rời của văn bản đề
nghị này), bộ Điều khoản và Điều kiện về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Techcombank, bộ Điều khoản
và điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, bộ Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ
quốc tế Techcombank Visa, các chính sách giá, phí áp dụng đối Gói dịch vụ được Techcombank niêm yết công
khai trên website và mọi sửa đổi, bổ sung được thực hiện đối với các điều khoản và điều kiện này.
4. Chúng tôi đồng ý rằng các Dịch vụ Ngân Hàng Điện tử mà chúng tôi đăng kí tại mục 2 của Đề nghị đăng ký
Gói dịch vụ này mà không thuộc phạm vi Dịch vụ Ngân Hàng Điện tử đã đăng ký tại văn bản đề nghị kiêm
Hợp đồng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng tổ chức đã ký kết giữa chúng tôi và
Techcombank sẽ bổ sung cho phạm vi Dịch vụ Ngân Hàng Điện tử đã đăng kí.

Người đại diện hợp pháp của
khách hàng

Kế toán trưởng của khách hàng

Người đại diện của Techcombank

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Họ và tên:

Họ và tên:

Họ và tên:

Chức vụ:

Chức vụ:

Chức vụ:
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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GÓI DỊCH VỤ
1.

Theo Điều khoản và Điều kiện Gói Dịch vụ này, Techcombank sẽ áp dụng Chính sách của Gói
Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây) đối với Khách hàng đăng ký và sử dụng toàn bộ các
sản phẩm, dịch vụ trong “Dịch vụ BusinessOne” (“Gói Dịch vụ”).

2.

Chính sách của Gói Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây) áp dụng kể từ ngày Khách hàng
đã đăng ký hợp lệ và được Techcombank chấp thuận cho đến ngày Techcombank chấm dứt áp
dụng Chính sách của Gói Dịch vụ theo bản Điều khoản và Điều kiện này hoặc theo các quy
định/thông báo của Techcombank trong từng thời kỳ (“Thời gian Gói Dịch vụ”).

3.

Khách hàng được xem là đủ điều kiện để được áp dụng Chính sách của Gói Dịch vụ khi Khách
hàng được Techcombank chấp nhận cung cấp toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ trong Gói Dịch vụ
(“Khách hàng hợp lệ”) của bản Điều khoản và Điều kiện này.

4.

Chính sách của Gói Dịch vụ:
a)

Với điều kiện Khách hàng đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 của bản Điều
khoản và Điều kiện này, Khách hàng sẽ được áp dụng các chính sách, quy định riêng cho
các sản phẩm, dịch vụ trong Gói Dịch vụ bao gồm cả Phí quản lý Gói dịch vụ được quy
định tại Khoản 5 của bản Điều khoản và điều kiện này, được niêm yết công khai trên
website của Techcombank trong từng thời kỳ (“Chính sách của Gói Dịch vụ”).

b)

Để làm rõ, Chính sách của Gói Dịch vụ liên quan tới lãi suất không kỳ hạn là một phần
của Gói Dịch vụ được áp dụng kể từ tháng Khách hàng hợp lệ sử dụng Gói Dịch vụ trước
ngày 29 hàng tháng. Trong trường hợp Khách hàng hợp lệ sử dụng Gói Dịch vụ sau ngày
29 hàng tháng, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn sẽ áp dụng kể từ tháng tiếp theo.

c)

Để làm rõ, Khách hàng đồng ý rằng, việc xác định Giao dịch hợp lệ được quy định tại
Khoản 5 của bản Điều khoản và điều kiện này và các điều kiện, thời hạn, cơ sở áp dụng
Chính sách của Gói Dịch vụ sẽ do Techcombank toàn quyền quyết định và thực hiện.
Khách hàng từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với Techcombank về việc xác định
Giao dịch hợp lệ và điều kiện, cơ sở áp dụng Chính sách của Gói Dịch vụ như vậy.

5.

Phí quản lý Gói dịch vụ và biện pháp áp dụng trong trường hợp Khách hàng không đáp
ứng điều kiện về Khách hàng hợp lệ và/hoặc Giao dịch hợp lệ
a)

Trong Thời gian Gói Dịch vụ, Khách hàng duy trì và thực hiện các giao dịch theo Khoản
5(b) trên hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử của Techcombank và được Techcombank
xác nhận (“Giao dịch hợp lệ”) trong mỗi ba (3) tháng dương lịch (“Kỳ xác định Giao
dịch hợp lệ”). Với điều kiện Khách hàng hợp lệ có thực hiện Giao dịch hợp lệ trong
Kỳ xác định Giao dịch hợp lệ, Techcombank sẽ miễn Phí quản lý Gói dịch vụ cho Khách
hàng đối với tháng liền kề sau Kỳ xác định Giao dịch hợp lệ đó theo quy định của
Techcombank trong từng thời kỳ. Phí quản lý Gói dịch vụ được niêm yết công khai trên
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website của Techcombank. Để làm rõ, (i) Khách hàng đồng ý rằng Techcombank được
quyền thu Phí quản lý Gói dịch vụ đối với tháng liền kề sau Kỳ xác định Giao dịch hợp
lệ trong trường hợp Khách hàng không thực hiện Giao dịch hợp lệ theo khoản 5(a) này,
(ii) Techcombank sẽ miễn Phí quản lý Gói dịch vụ cho Khách Hàng đối với các tháng
trong Kỳ xác định Giao dịch hợp lệ đầu tiên.
b)

Giao dịch hợp lệ bao gồm bất kỳ giao dịch sau :
-

Giao dịch chuyển khoản: bao gồm cả giao dịch lô/lương/đơn lẻ và giao dịch chuyển
khoản trong và ngoài Techcombank (không bao gồm giao dịch chuyển khoản giữa
các tài khoản của khách hàng);

c)

-

Giao dịch chuyển tiền nước ngoài online;

-

Giao dịch mở hợp đồng tiền gửi online;

-

Giao dịch mua, bán ngoại tệ online;

-

Giao dịch thanh toán thuế/hải quan/thanh toán hóa đơn.

-

Các giao dịch khác được Techcombank chấp thuận

Không phụ thuộc vào bất cứ nội dung nào theo bản Điều khoản và Điều kiện này,
Techcombank có quyền ngừng áp dụng Chính sách của Gói Dịch vụ đối với Khách hàng
từ tháng tiếp theo khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
-

Trong 6 tháng liên tiếp trong Thời gian Gói Dịch vụ mà Khách hàng không đáp ứng
điều kiện về Khách hàng hợp lệ và/hoặc Khách hàng không thực hiện tối thiểu
một (01) Giao dịch hợp lệ được nêu tại Khoản 3 và Khoản 5 của bản Điều khoản
và Điều kiện này.

-

Trong 3 tháng liên tiếp Khách hàng phát sinh nợ Phí quản lý Gói dịch vụ theo Khoản
5(a) của bản Điều khoản và Điều kiện này và Techcombank không thể thực hiện thu
phí do lỗi của Khách hàng.

Việc ngừng áp dụng Chính sách của Gói Dịch vụ sẽ được Techconbank thông báo đến
Khách hàng thông qua phương tiện điện tử (chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện
báo, fax, tin nhắn (sms) và các hình thức tương tự khác). Thông báo như vậy có giá trị
pháp lý ràng buộc đối với Khách Hàng.
6.

Khách Hàng đồng ý rằng, Techcombank được toàn quyền chấm dứt, thay đổi bất kỳ nội dung
nào của Chính sách của Gói Dịch vụ hoặc thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào liên
quan đến bản Điều khoản và Điều kiện này trong trường hợp chính sách quản lý của Nhà nước,
quy định của pháp luật thay đổi hoặc điều kiện thị trường diễn biến bất thường hoặc có bất kỳ
sự kiện nào ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của Techcombank xảy ra hoặc bất kỳ
trường hợp nào khác mà Techcombank nhận thấy cần thiết phải thực hiện. Khách hàng hiểu và
đồng ý rằng khi Techcombank chấm dứt, thay đổi Chính sách của Gói Dịch vụ hoặc thay đổi
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bất kỳ điều khoản và điều kiện nào liên quan đến bất kỳ Chính sách của Gói Dịch vụ,
Techcombank được quyền thực hiện các quyền quy định tại Khoản 6 này ngay lập tức mà không
cần thông báo, biện minh cho việc thực hiện các quyền đó hay cần bất kỳ sự xác nhận đồng ý
nào từ Khách Hàng.
7.

Khách hàng hiểu, đồng ý và thừa nhận rằng việc chấm dứt, sửa đổi, bổ sung Gói Dịch vụ, Chính
sách của Gói Dịch vụ theo bản Điều khoản và Điều kiện này sẽ không ảnh hưởng theo bất kỳ
cách thức nào đến quyền và nghĩa vụ của Khách hàng và Techcombank theo các thỏa thuận, hợp
đồng giữa Khách hàng và Techcombank liên quan đến Tài khoản và các sản phẩm, dịch vụ theo
Gói Dịch vụ.

8.

Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định và yêu cầu của Techcombank
đối với Gói Dịch vụ cũng như đối với các sản phẩm, dịch vụ theo Gói Dịch vụ. Khách hàng đồng
ý rằng Techcombank có quyền sửa đổi, bổ sung Điều Khoản và Điều Kiện Gói Dịch vụ này cũng
như Chính sách của Gói Dịch vụ tại từng thời điểm bằng cách thông báo và niêm yết các sửa
đổi, bổ sung đó trên website của Techcombank.
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