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中国银行胡志明市分行网上银行企业客户服务协议 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 
DOANH NGHIỆP CỦA BANK OF CHINA – HOCHIMINH CITY BRANCH 

 
(BOCNET 单一企业) 

(BOCNET DOANH NGHIỆP) 
 

甲方(Bên A):                            

法定代表人( người đại diện theo pháp luật)：   

   

乙方(Bên B)： 中国银行胡志明市分行(BANK OF CHINA-HOCHIMINH CITY BRANCH) 

法定代表人( người đại diện theo pháp luật)： 

 

为明确甲乙双方权利与义务关系，规范双方行为，甲乙双方就中国银行网上银行服务相关事宜达

成协议如下。 

Nhằm xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ cũng như qui phạm hành vi của nhau, Bên A và Bên B đã đạt 

thỏa thuận về việc cung cấp dịch vụ Ngân hàng trực tuyến của Bank Of China như sau : 

 

第一条  名词定义 

Điều 1.      Giải thích từ ngữ 

 

“企业客户”:指在我行开立账户的企事业及其他单位。 

      “Khách hàng doanh nghiệp” là các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác có mở tài 

khoản tại Bank of China HoChiMinh City Branch (sau đây gọi tắt là BOC). 

 

“企业客户操作员”：指被企业客户授权代表企业客户使用中国银行网上银行服务的用户。 

      “Nhân viên thao tác của khách hàng doanh nghiệp” là người sử dụng (user) được khách hàng 

doanh nghiệp ủy quyền sử dụng các dịch vụ Ngân hàng trực tuyến của BOC. 

 

“网上银行服务”：指客户通过网络或电子终端所享受到中国银行为客户提供的各项金融服务。 

      “Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến” là các dịch vụ tài chính do BOC cung cấp cho khách hàng mà 

khách hàng nhận được qua mạng internet hay thiết bị điện tử đầu cuối. 

 

 “动态口令”：又称动态令牌、动态密码，在客户登录时依据企业客户操作员身份信息并引入

不确定因素产生随机变化的口令，使每次使用的密码具有动态变化性和不可预知性。 

       “Mã bảo mật ” còn được gọi là mật khẩu sử dụng 1 lần hay mật khẩu động, là mật mã không 

ngừng thay đổi trên thiết bị bảo mật được khởi tạo theo thông tin nhận dạng của nhân viên thao tác của 

khách hàng doanh nghiệp và các yếu tố không xác định khi khách hàng đăng nhập, giúp cho mật mã mỗi lần 

sử dụng đều khác nhau, không thể dự đoán trước được. 

 

“网上银行交易指令”：指客户以注册账户账号、用户名、动态口令以及相应密码，通过网络向

中国银行发出的查询、转账、和支付结算等请求。 

      “Lệnh giao dịch ngân hàng trực tuyến” có nghĩa là các yêu cầu về tra soát, chuyển khoản và thanh 

toán mà khách hàng thông qua mạng internet gửi đến BOC sau khi nhập vào số tài khỏan, user name, mã 

bảo mật và mật khẩu tương ứng. 
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第二条  甲方权利与义务 

Điều 2.  Quyền lợi và nghĩa vụ của Bên A 

 

1. 甲方自愿申请注册乙方网上银行，完全接受《中国银行股份有限公司电子银行章程》并遵守

相关业务规则和业务规定，经乙方审核通过同意后，有权根据注册项目享受相应的网上银行

服务。 

   1.    Bên A tự nguyện xin đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Bên B, hoàn toàn chấp 

nhận các qui định ghi trong “Điều lệ Ngân hàng điện tử của Bank Of China Co., Ltd”, và tuân 

theo các qui tắc nghiệp vụ cũng như các qui định nghiệp vụ có liên quan. Sau khi được Bên B xét 

duyệt và chấp thuận, Bên A có quyền nhận được dịch vụ ngân hàng trực tuyến tương ứng với các 

khoản mục đã đăng ký. 

 

2. 甲方对乙方网上银行服务如有疑问、建议或意见，可拨打乙方客服电话“（848）

38219949-100”、登录乙方网站或到乙方营业网点进行咨询和投诉。 

2.    Trong trường hợp Bên A có các thắc mắc, đề nghị hay các ý kiến liên quan đến dịch vụ ngân hàng 

trực tuyến của Bên B, Bên A có thể gọi số điện thọai phục vụ khách hàng  “(848) 

38219949-100”, đăng nhập vào trang web của Bên B hay đến địa điểm kinh doanh của Bên B để 

được tư vấn hay khiếu nại. 

 

3. 甲方在注册期内有权办理网上银行企业服务注销手续。 

   3.    Trong thời hạn sử dụng đã đăng ký, Bên A có quyền thực hiện thủ tục xin chấm dứt cung cấp dịch 

vụ ngân hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp. 

 

4. 甲方应按照乙方规定填写网上银行业务相关申请表格，填写完毕的表格将作为本服务协议不

可分割的一部分，具有同等法律效力。甲方必须保证其用于申请开办网上银行业务的资料均

属真实、准确和完整，对于甲方未提供真实、准确、完整的资料或资料发生任何重大变更而

没有及时通知乙方所造成的风险和损失由甲方承担。 

   4.    Bên A phải điền đầy đủ các thông tin trên đơn đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến theo 

qui định của Bên B. Đơn đăng ký sau khi hòan tất có giá trị pháp lý như hợp đồng và là một phần 

không thể tách rời của hợp đồng. Bên A phải đảo bảm các tài liệu, hồ sơ dùng trong thủ tục đăng 

ký sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến đều xác thực, chính xác và đầy đủ. Nếu các tài liệu do 

Bên A cung cấp không xác thực, chính xác, đầy đủ hay nội dung tài liệu có nhiều thay đổi mà Bên 

A không kịp thời thông báo cho Bên A, thì những rủi ro và thiệt hại gây nên sẽ do Bên A gánh 

chịu. 

 

5. 甲方已完全了解并认可乙方提供的网上银行服务是乙方应用因特网方式提供的金融服务，甲

方通过因特网使用网银服务可能会出现信息传送中断、停顿、延误、传送数据错误或存在一

定的时差等情况，一切在乙方控制以外有关通讯设备故障引致的消息谬误或讯息未能适时传

达，乙方不负赔偿责任。因上述情况造成网上银行服务未被送达无法办理或者被取消、暂停

或终止，甲方应自行采取其它途径完成相关交易。 

   5.    Bên A hoàn toàn nhận thức và hiểu rõ dịch vụ ngân hàng trực tuyến do Bên B cung cấp cho Bên A 

là dịch vụ tài chính được Bên B cung cấp qua mạng Internet, khi Bên A sử dụng dịch vụ ngân 

hàng trực tuyến có thể xuất hiện các tình huống như quá trình truyền tin bị gián đoạn, tạm dừng, 

chậm trễ, sai số liệu truyền hay có sai biệt về thời gian v.v… thông tin sai sót hay không thể 
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truyền đến đúng thời gian do sự cố thiết bị truyền tin gây nên nằm ngòai khả năng kiểm soát của 

Bên B, Bên B không có trách nhiệm bồi thường. Do các trường hợp kể trên mà khiến cho dịch vụ 

Ngân hàng trực tuyến không thể cung cấp nên không thể thực hiện giao dịch hay bị hủy bỏ, tạm 

dừng hay chấm dứt, Bên A phải tự mình sử dụng các phương thức khác để hoàn tất các giao dịch 

có liên quan. 

 

6. 甲方办理网上银行业务应直接登录乙方网站（网址：http://www.bankofchina.com/vn 或者乙

方总行网站 http://www.boc.cn），而不要通过邮件或其他网站提供的链接登录。 

   6.    Khi thực hiện nghiệp vụ Ngân hàng trực tuyến, Bên A cần trực tiếp đăng nhập vào trang web của 

Bên B ( địa chỉ : http://www.bankofchina.com/vn hay trang web của tổng bộ ngân hàng của Bên 

B http://www.boc.cn), mà không cần thông qua các link đăng nhập do email hay các trang web 

khác cung cấp. 

 

7. 甲方必须妥善保管用户名、密码、银行账号、动态口令等信息，并对通过以上信息完成网上

银行交易负责。乙方无义务检查对通过上述信息发出交易指令的人士身份或权限。网上银行

交易指令一经确认，甲方不得要求变更或撤销。 

   7.    Bên A phải bảo quản cẩn thận các thông tin như user name, mật khẩu, số tài khỏan, mã bảo mật  

v.v… Đồng thời chịu trách nhiệm đối với việc hòan tất giao dịch trên ngân hàng trực tuyến thông 

qua các thông tin kể trên. Bên B không có nghĩa vụ phải kiểm tra tư cách và quyền hạn của người 

phát lệnh giao dịch thông qua các thông tin kể trên. Lệnh giao dịch ngân hàng trực tuyến một khi 

được xác nhận, thì Bên A không thể yêu cầu thay đổi hay hủy bỏ. 

 

8. 甲方应妥善保管与网上银行业务相关的重要身份证件、企业预留印鉴等资料，不得交予未经

授权的其他人保管，不得放置在不安全场所。 

   8.    Bên A phải bảo quản cẩn thận các tài liệu như các giấy tờ nhận dạng quan trọng, dấu và chữ ký 

mẫu lưu của doanh nghiệp v.v…, không được giao cho người không được ủy quyền bảo quản, 

không được cất giữ ở nơi không an toàn. 

 

9. 甲方提交交易指令与乙方处理甲方发出的该交易指令并非完全同步，如对于需要甲方提交证

明文件和/或其他文件的交易指令，乙方将在收齐上述文件后处理甲方交易指令。 

   9.    Việc Bên A gửi lệnh giao dịch và việc Bên B xử lý lệnh giao dịch do Bên A gửi không hẳn hoàn 

toàn đồng bộ. Đối với lệnh giao dịch đòi hỏi Bên A phải xuất trình các văn bản chứng minh 

và/hay các văn bản khác, Bên B sẽ xử lý lệnh giao dịch của Bên A sau khi nộp đầy đủ các văn bản 

nêu trên. 

 

10. 甲方操作员因离职等原因不再代表甲方进行网上银行业务操作时，甲方必须及时注销或更换

相关操作员。 

   10.   Nhân viên thao tác Bên A vì các nguyên nhân như thôi việc, nghỉ việc v.v…mà không còn đại 

diện cho Bên A thực hiện nghiệp vụ ngân hàng trực tuyến, Bên A phải kịp thời hủy bỏ hay thay 

thế nhân viên thao tác có liên quan. 

 

11. 甲方的交易情况，均以乙方主机记录的资料为准，双方均承认乙方主机记录资料的真实性、

准确性和合法性。 

   11.   Tình hình giao dịch của Bên A phải dựa vào dữ liệu ghi nhận được trong máy chủ của Bên B làm 

chuẩn, đôi bên đều công nhận tính xác thực, chính xác và hợp pháp của các dữ liệu ghi nhận được 

trên máy chủ của Bên B. 
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12. 甲方应确保在越南以外使用乙方提供的网上银行服务要符合当地法律、法规和其他监管要

求，乙方对甲方因不符上述要求无法使用网上银行服务而产生损失不承担任何责任。 

   12.   Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến do Bên B cung cấp bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Bên 

A phải đảm bảo phù hợp qui định của luật pháp nước sở tại, Bên B không chịu bất kỳ trách nhiệm 

nào đối với những thiệt hại do Bên A sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến không đúng theo yêu 

cầu nêu trên gây ra. 

 

第三条  乙方权利与义务 

Điều 3.      Quyền lợi và nghĩa vụ của Bên B 

 

13. 乙方具有对网上银行系统升级、改造的权利。因乙方对网上银行系统进行升级、改造而引起

的服务取消、暂停或者内容、项目、方式等变化，乙方将通过适当方式提前公告，不再逐一

通知客户。 

   13.   Bên B có quyền nâng cấp, cải tạo đối với ngân hàng trực tuyến. Trong trường hợp Bên B nâng cấp, 

cải tạo đối với hệ thống ngân hàng trực tuyến mà dẫn đến dịch vụ bị hủy bỏ, tạm ngưng hay thay 

đổi về nội dung, hạng mục, phương thức v.v…Bên B sẽ thông cáo trước bằng phương thức phù 

hợp và không thông báo đến từng khách hàng một.  

 

14. 乙方有权以公告方式修改本协议条款和相关业务规定、业务规则，甲方如拒绝此修改，应在

公告规定的合理时间内注销乙方网上银行服务，若甲方于生效日期后仍使用乙方网上银行服

务，即视为接纳相关修改。 

   14.   Bằng phương thức thông cáo, Bên B có quyền sửa đổi các điều khỏan trong thỏa thuận này cũng 

như các quy định nghiệp vụ, qui tắc nghiệp vụ có liên quan. Nếu Bên A từ chối những sửa đổi đó, 

cần phải xin chấm dứt sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Bên B trong thời hạn hợp lý theo 

qui định của thông cáo, trong trường hợp sau ngày có hiệu lực (qui định trong thông cáo)mà Bên 

A vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Bên B, thì xem như chấp nhận các sửa 

đổi đó. 

 

15. 乙方有权根据甲方资信情况，决定是否受理甲方的注册申请。 

   15.   Bên B có quyền quyết định có chấp nhận cho Bên A đăng ký sử dụng dịch vụ hay không trên cơ 

sở uy tín của khách hàng. 

 

16. 乙方有权基于预防网上银行欺诈目的或外部有权机关的要求监控甲方通过乙方网上银行从

事的操作以及交易。 

   16.   Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và nhằm mục đích ngăn ngừa hành vi lừa đảo trên ngân 

hàng trực tuyến, Bên B có quyền kiểm soát các thao tác và giao dịch của Bên A thực hiện qua 

ngân hàng trực tuyến của Bên B. 

 

17. 甲方违约或违反乙方有关规定，乙方有权单方终止向甲方提供网上银行服务，并保留追究甲

方责任权利。 

   17.   Trong trường hợp Bên A vi phạm thỏa thuận này hay vi phạm các quy định có liên quan của Bên 

B, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho Bên A và 

bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm của Bên A. 

 

18. 乙方有权规定、更改网上银行日常服务时间，以及所提供服务或交易的每日截止时间，在每
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日截止时间之后收到的网上银行交易指令，乙方将视为下一营业日收到。 

        上述服务时间及截止时间的调整，乙方将通过适当方式公告，不再逐一通知客户。 
   18.   Bên B có quyền quy định, sửa đổi thời gian bắt đầu cung cấp dịch vụ hàng ngày của ngân hàng 

trực tuyến cũng như thời gian kết thúc hàng ngày của dịch vụ hay giao dịch. Đối với các lệnh giao 

dịch ngân hàng trực tuyến nhận được sau thời gian kết thúc hàng ngày, Bên B sẽ xem như nhận 

được vào ngày làm việc kế tiếp. Việc điều chỉnh thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dịch vụ 

hàng ngày, Bên B sẽ công khai thông cáo bằng phương thức phù hợp mà không thông báo đến 

từng khách hàng một. 

 

19. 乙方因以下情况没有正确执行甲方提交的网上银行交易指令，不承担任何责任： 

1) 甲方账户余额或信用额度不足； 

2) 甲方账户内资金被法定有权机构冻结或扣划； 

3) 甲方的行为出于欺诈等恶意目的； 

4) 甲方发出的交易指令缺乏必要的交易信息； 

5) 甲方未能正确依据网上银行业务规则或服务说明操作； 

6) 不可抗力或其他不可归因于乙方原因。 
19.  Bên B không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào  khi không chính xác thực hiện lệnh  giao dịch 

ngân hàng trực tuyến do Bên A gửi trong những  trường hợp sau đây : 

1) số dư tài khoản hay hạn mức tín dụng của Bên A không đủ; 

2) Tiền gửi trong tài khỏan của Bên A bị cơ quan có thẩm quyền theo luật định phong tỏa hay 

cắt chuyển; 

3) Hành vi của Bên A xuất phát từ mục đích xấu như lừa đảo v.v…; 

4) Lệnh giao dịch do Bên A gửi thiếu các thông tin giao dịch cần thiết; 

5) Bên A không thực hiện thao tác đúng theo quy tắc và hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ ngân 

hàng trực tuyến; 

6) Các nguyên nhân bất khả kháng hay các nguyên nhân không thể đổ lỗi cho bên B. 

 

20. 乙方应当保障网上银行系统设施设备以及安全控制设施设备的安全，对网上银行的重要设施

设备和数据采取适当保护措施。在乙方履行上述合理义务前提下，因设备故障、通讯线路故

障及断电、停电、病毒爆发或交易中偶发因素产生的不可预测、不可控制等因素，以及不可

抗力原因造成甲方损失时，乙方不承担任何经济和法律责任。 

20.   Bên B cần đảm bảo an toàn của các thiết bị hệ thống và thiết bị kiểm sóat an toàn ngân hàng trực 

tuyến, đồng thời có các biện pháp bảo vệ thích hợp đối với các thiết bị và số liệu quan trọng của 

ngân hàng trực tuyến. Trong điều kiện Bên B thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hợp lý nêu trên mà 

xuất hiện các nhân tố không thể dự đóan hay không thể kiểm soát được như sự cố thiết bị, sự cố 

đường truyền, cúp điện, virus bùng phát hay các nhân tố ngẫu nhiên bột phát trong giao dịch và 

nguyên nhân bất khả kháng mà khiến Bên A bị tổn thất, Bên B không phải chịu bất kỳ trách 

nhiệm kinh tế hay pháp luật nào. 

 

21. 乙方应对甲方提供的申请资料和账户信息等资料保密，但以下情况除外： 

1) 经客户同意或授权的； 

2) 依照国家法律法规规定或根据司法、行政机构等有权机构要求的； 

3) 出于公共利益的。 
21.  Bên B có nghĩa vụ phải bảo mật đối với các tài liệu như hồ sơ đăng ký và thông tin tài khỏan do 

Bên A cung cấp, ngoại trừ các trường hợp sau đây : 

1) Được khách hàng đồng ý hay ủy quyền; 
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2) Theo qui định của luật pháp hay thể theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền như : tư 

pháp, hành chính v.v…  

3) Xuất phát từ lợi ích công cộng; 

 

22. 为方便甲方的网上银行交易，乙方从第三方获取一些金融信息，并通过乙方网站和网上银行

系统提供给甲方，但对从第三方获取的任何信息的真实性、有效性和完整性乙方不承担责任。 

   22.   Để thuận tiện cho Bên A giao dịch trên ngân hàng trực tuyến, qua trang web của Bên B và hệ 

thống ngân hàng trực tuyến, Bên B sẽ cung cấp cho Bên A một số thông tin tài chính mà Bên B 

nhận được từ bên thứ ba, Tuy nhiên, Bên B không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính xác 

thực, hiệu lực và đầy đủ của bất kỳ thông tin nào nhận được từ Bên thứ ba. 

 

23. 乙方有权对本行提供网上银行服务的登录网址进行变更，乙方将通过适当方式提前公告，不

再逐一通知客户。 

   23.   Bên B có quyền thay đổi địa chỉ trang web đăng nhập của dịch vụ ngân hàng trực tuyến, Bên B sẽ 

thông cáo trước bằng các phương thức phù hợp mà không thông báo đến từng khách hàng một. 

 

 

第四条  费用 

Điều 4.      Phí 

 

乙方有权制定、调整和修改网上银行业务收费标准、收费方式和收费周期，并有权根据本协议从

甲方公司账户直接扣除因网上银行企业服务而发生的任何费用。乙方上述收费标准、收费方式和收费

周期的调整和修改将通过适当方式公告，不再逐一通知客户。 
Bên B có quyền ấn định, điều chỉnh và sửa đổi mức thu phí, phương thức thu phí và chu kỳ thu phí của 

nghiệp vụ ngân hàng trực tuyến,và có quyền trực tiếp khấu trừ từ tài khỏan công ty Bên A, bất kỳ chi phí nào 

phát sinh từ dịch vụ ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp. việc điều chỉnh và sửa đổi đối với mức thu phí, 

phương thức thu phí và chu kỳ thu phí sẽ được công bố bằng phương thức phù hợp mà không thông báo 

riêng rẻ đến từng khách hàng. 

 

 

第五条  故障处理 

Điều 5.      xử lý sự cố kỹ thuật  

 

如乙方系统发生故障而致使甲方无法正常使用网上银行资金汇划类服务，发现问题乙方应尽快通

知另一方；乙方应尽快解决问题，故障解决后，尽快通知甲方，以恢复服务的正常使用。如系统故障

无法立刻排除，经双方协商确认需立即办理的，乙方将通过原有柜台业务处理方式为甲方提供资金汇

划服务。 
Trong trường hợp hệ thống của Bên B xảy ra sự cố khiến cho Bên A không thể sử dụng dịch vụ điều 

chuyển vốn trên ngân hàng trực tuyến một cách bình thường, bên B phát hiện ra vấn đề cần phải nhanh 

chóng thông báo cho bên kia biết; đồng thời phải tìm cách nhanh chóng giải quyết vấn đề. Sau khi sự cố 

được giải quyết, cần nhanh chóng thông báo cho Bên A biết để khôi phục sử dụng bình thường dịch vụ. 

Trong trường hợp sự cố hệ thống không thể khắc phục, nếu sau khi hội ý hai bên nhận thấy cần thực hiện 

ngay thì Bên B sẽ cung cấp dịch vụ điều chuyển vốn cho Bên A bằng phương thức xử ý nghiệp vụ tại quầy. 

 

 

第六条  争议解决 
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Điều 6.     Giải quyết tranh chấp 

 

双方在履行本协议过程中，如发生争议，应协商解决。协商解决不成的，任何一方均可向乙方所

在地法院提起诉讼。 
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ bàn bạc giải quyết. Trong trường 

hợp không thể đạt được thỏa thuận, thì bất kỳ bên nào cũng có thể khiếu kiện tại tòa án nơi Bên B đặt trụ sở. 

 

 

第七条  法律适用条款 

Điều 7.      Điều khỏan về luật áp dụng 

 

本协议的成立、生效、履行和解释，均适用越南国家法律，法律无明文规定的，可适用通行的金

融惯例。 
Việc lập, ký kết, thực hiện và giải thích hợp đồng này đều tuân theo luật pháp Việt Nam. Trong trường 

hợp luật pháp không quy định rõ, thì có thể áp dụng thông lệ tài chính thông dụng. 

 

本协议是乙方的其他既有协议和约定的补充而非替代文件，如本协议与其他既有协议和约定有冲

突，涉及企业网上银行业务内容的，应以本协议为准。 
Hợp đồng này là văn bản bổ sung mà không phải thay thế các hợp đồng hay thỏa thuận khác đã hiện hữu, 

nếu các hợp đồng hay thỏa thuận khác trái với qui định trong hợp đồng này và có liên quan đến nội dung 

nghiệp vụ ngân hàng trực tuyến, thì thực hiện theo hợp đồng này. 

 

第八条  协议的中止与终止 

Điều 8.      Đình chỉ và Chấm dứt hợp đồng 

 

乙方提供的网上银行服务受甲方开立网上银行服务账户状态的制约，如该账户因挂失、止付等原

因不能使用，相关服务自动中止。甲方账户状态恢复正常时，乙方重新提供相应服务。 
     Dịch vụ ngân hàng trực tuyến do Bên B cung cấp chịu sự giới hạn của tình trạng tài khoản do Bên A 

mở có sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, nếu tài khỏan đó vì các nguyên nhân như cớ mất, đình chỉ chi 

trả v.v… không thể sử dụng, thì các dịch vụ có liên quan sẽ tự đồng đình chỉ. Khi tình trạng tài khỏan của 

Bên A trở lại bình thường, Bên B sẽ tái lập cung cấp dịch vụ tương ứng. 

 

甲方完成乙方网上银行的注销手续时，本协议即为终止。在甲方违反本协议规定或其他乙方业务

规定的情况下，乙方有权中止或终止本协议。协议终止并不意味着终止前所发生的未完成交易指令的

撤销，也不能消除因终止前的交易所带来的任何法律后果。 
   Hiệu lực của hợp đồng này sẽ chấm dứt khi Bên A hòan tất thủ tục xin chấm dứt sử dụng dịch vụ ngân 

hàng trực tuyến của Bên B. Trong trường hợp Bên A vi phạm qui định hợp đồng hay các qui định nghiệp vụ 

khác của Bên B, Bên B có quyền đình chỉ hay chấm dứt hợp đồng này. Việc chấm dứt hợp đồng không đồng 

nghĩa với việc hủy bỏ lệnh giao dịch phát sinh trước ngày chấm dứt nhưng chưa hòan thành, cũng không thể 

giải trừ bất kỳ hậu quả pháp luật nào do giao dịch trước ngày chấm dứt gây ra. 

 

第九条  协议的效力和生效 

Điều 9.      Hiệu lực và thời gian có hiệu lực của Hợp đồng 

 

本协议自甲乙双方签章且自乙方在网上银行系统为甲方完成注册之日起生效。本协议生效后，本

协议的任何条款如因法律原因而被确认无效，都不影响本协议其他条款的效力。 
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    Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai bên ký kết và Bên B hoàn thành việc đăng ký cho bên 

A trên hệ thống ngân hàng trực tuyến. Sau ngày hợp đồng này có hiệu lực, bất kỳ điều khỏan nào vì lý do 

luật pháp bị xác nhận vô hiệu đều không ảnh hưởng hiệu lực của các điều khỏan khác trong hợp đồng. 

 

本协议有效期为一年。在有效期满前 30 天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议

自动展期一年。上述展期不受次数限制。 

Hợp đồng này có hiệu lực một năm. Trong thời hạn 30 ngày trước khi hợp đồng hết hiệu lực, nếu 

không một bên nào đưa ra yêu cầu chấm dứt hợp đồng, thì hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm một năm. Số 

lần gia hạn kể trên không bị hạn chế. 

 

甲方法定代表人（签章）：                                   乙方法定代表人（签章）： 

（或授权签字人）                                         （或授权签字人） 

Người đại diện theo pháp luật                              Người đại diện theo pháp luật                      

(hay người được ủy quyền)                                (hay người được ủy quyền) 

     của Bên A                                                 của Bên B 

 

 

 

 

签约日期：       年     月    日                   签约日期：       年     月    日 

    Ngày    tháng    năm                                   Ngày     tháng   năm 

 

 

 

 


