VAY TIÊU DÙNG
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
1.

Bằng việc tham gia chương trình (“Chương trình”) Vay Tiêu Dùng của Thẻ Tín Dụng Linh Hoạt
Citi/Vay Trả Góp Linh Hoạt (“Khoản Vay Tiêu Dùng”) và chỉ định thanh toán của Quý khách liên
quan đến Chương trình (“Chỉ Định Thanh Toán”), Quý khách sẽ bị ràng buộc bởi bản Điều khoản và
Điều kiện này cũng như những nội dung khác trong Hợp đồng này (“Các Điều Khoản”) và các luật
lệ, quy trình hoặc chỉ định nào khác mà chúng tôi, Ngân hàng Citibank N.A., Việt Nam và những
người được ủy quyền đưa ra vào từng thời điểm.

2.

Quý khách cũng sẽ bị ràng buộc bởi Các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ Tín Dụng Linh Hoạt Citi/
Vay Trả Góp Linh Hoạt áp dụng cho tài khoản Thẻ Tín Dụng Linh Hoạt Citi/Vay Trả Góp Linh Hoạt
của Quý khách.

3.

Hạn mức tối thiểu của Khoản Vay Tiêu Dùng là 10 triệu đồng hoặc bất kỳ hạn mức nào do Citibank
toàn quyền thay đổi theo từng thời điểm.

4.

Khoản vay yêu cầu trong Hợp Đồng này (bao gồm lãi vay và bất cứ các phí dịch vụ thu trước nào
khác được áp dụng), và các Khoản Vay Tiêu Dùng Quý khách đang có với Citibank không được
vượt quá hạn mức tín dụng được cấp cho Tài Khoản của Quý khách.

5.

Số tiền Vay Tiêu Dùng sẽ được giảm trừ vào Hạn mức Tín Dụng của Tài khoản của Qúy khách. Hạn
mức tín dụng còn lại của Tài Khoản của Quý khách sẽ bị giảm trừ một khoản bằng số tiền Vay Tiêu
Dùng, nhưng hạn mức sẽ được khôi phục tương ứng với số tiền thanh toán hàng tháng của Quý
khách.

6.

Nếu Quý khách không thanh toán cho chúng tôi số tiền thanh toán tối thiểu được ghi trong bất kỳ
bản sao kê Tài Khoản nào hoặc tóm tắt thông tin Tài Khoản trước ngày ra sao kê kế tiếp đã được
ghi rõ trong bản sao kê Tài Khoản hoặc được thông báo cho Quý khách bằng các phương thức
khác thì tùy từng trường hợp Quý khách sẽ phải trả thêm một khoản tiền lãi bằng với lãi phạt
chậm trả áp dụng cho Thẻ Tín Dụng Linh Hoạt Citi/Vay Trả Góp Linh Hoạt tính trên tất cả các khoản
trả góp hàng tháng đến hạn nhưng chưa được thanh toán.

7.

Việc chấp thuận Chỉ Định Thanh Toán của Quý khách do chúng tôi toàn quyền quyết định và dư nợ
trong Tài Khoản của quý khách không được vượt quá 95% hạn mức tín dụng của Tài Khoản của
Quý khách.

8.

Không làm phương hại đến các quyền nào khác của chúng tôi theo Các Điều khoản và Điều kiện
của Thẻ Tín Dụng Linh Hoạt Citi/ Vay Trả Góp Linh Hoạt, chúng tôi có quyền yêu cầu hoàn trả ngay
lập tức toàn bộ dư nợ tồn đọng theo Chương trình này khi xảy ra một trong những sự kiện sau đây:
Trang 1 / 3

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Quý khách vi phạm bất kỳ điều nào của Điều Khoản của hợp đồng này nào hoặc bất kỳ điều
nào của Điều Khoản và Điều kiện của Thẻ Tín Dụng Linh Hoạt Citi/ Vay Trả Góp Linh Hoạt;
Quý khách không trả các khoản thanh toán đến hạn theo Điều Khoản của hợp đồng này và
Điều Khoản và Điều kiện của Thẻ Tín Dụng Linh Hoạt Citi/ Vay Trả Góp Linh Hoạt;
Tài Khoản của Quý khách bị đóng bởi Citibank hay bởi Quý khách;
Quý khách cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác, hoặc gây nhầm lẫn về người có liên
quan của Quý khách;
Khoản Vay Tiêu Dùng được sử dụng cho mục đích khác với mục đích được Quý khách thừa
nhận trong Hợp đồng; hoặc
Quý khách chấm dứt tham gia Chương trình.

9.

Quý khách có thể tất toán các khoản Vay Tiêu Dùng bằng cách thanh toán toàn bộ dư nợ còn lại
sau khi đã thông báo cho chúng tôi bằng văn bản hoặc gọi Citiphone theo số điện thoại (84 8) 3521
1111 trước 01 tháng. Trong trường hợp này, các dư nợ còn lại của Khoản Vay Tiêu Dùng được Quý
khách thanh toán sẽ được ghi nhận trong sao kê của tháng đó theo đúng Điều khoản của Hợp
đồng này. Ngoài ra, Citibank có quyền tính phí trả nợ vay trước hạn mà Citibank có thể thông báo
cho Quý khách theo từng thời điểm. Chúng tôi không cho phép trả trước từng phần.

10.

Lãi Suất Hiện Hành hay gọi là Lãi suất, được quyết định bởi chúng tôi và được dùng làm cơ sở tính
tiền lãi hàng tháng. Số tiền trả góp hàng tháng là cố định nhưng tỷ lệ giữa lãi và vốn gốc là thay đổi.
Tiền lãi hàng tháng được tính bằng cách nhân lãi suất với số dư nợ chưa thanh toán của Khoản Vay
Tiêu Dùng và chia đều cho 12 tháng. Nếu từ ngày giải ngân của Khoản Vay Tiêu Dùng đến ngày ra
sao kê tài khoản đầu tiên dưới 30 ngày, lãi suất phải trả trong tháng sẽ được tính theo số ngày
thực tế (lãi suất được tính trên cơ sở 360 ngày/năm).

11.

Chỉ Định Thanh Toán không thể bị hủy bỏ đơn phương từ phía Quý khách nếu không có sự chấp
thuận bằng văn bản của chúng tôi.

12.

Quý khách đồng ý cho phép:
(i)
Chúng tôi chuyển hoặc tiết lộ thông tin cho bất kỳ trung tâm thông tin tín dụng nào; và
(ii) Trung tâm thông tin tín dụng được cung cấp cho bất kỳ thành viên hoặc đơn vị đăng ký sử
dụng thông tin được công nhận bởi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam bất kỳ thông tin nào liên
quan đến Quý khách và/hoặc bất kỳ tài khoản nào của Quý khách với chúng tôi (và cho bất
kỳ mục đích nào) do Luật hiện hành yêu cầu.

13.

Sau khi Khoản Vay Tiêu Dùng được chấp thuận, chúng tôi cần tối thiểu 05 ngày làm việc để thực
hiện việc ghi nợ số tiền vay từ Tài Khoản của Quý khách và ghi có vào tài khoản vãng lai được chỉ
định bởi Quý khách.

14.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định không duyệt Chỉ Định Thanh Toán và/hoặc thay đổi, hủy bỏ,
bổ sung hoặc bất kỳ cách nào khác sửa đổi Các Điều Khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông
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báo trước với Quý khách. Chúng tôi có quyền kết thúc Chương trình khi có thông báo trước với
Quý khách.
15.

Quý khách chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến
tài khoản khác của Quý khách nếu được yêu cầu trước khi Khoản Vay Tiêu Dùng được ghi có và
phải tuân thủ điều khoản đi kèm. Quý khách cũng chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí, hay lệ
phí được tính bởi ngân hàng khác nếu séc bị trả lại vì bất cứ lý do gì hoặc vì hạn mức còn lại trong
Tài Khoản của Quý khách không đủ để thực hiện thanh toán.

16.

Quý khách sẽ bị ràng buộc bởi những quyết định của Chúng tôi về các vấn đề liên quan đến
Chương trình và Chỉ Định Thanh Toán.

17.

Quý khách xác nhận rằng Quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý sẽ bị ràng buộc bởi Các Điều Khoản
này cũng như tuân theo các điều kiện và điều kiện như xác nhận trong Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản
và Đăng Ký Sản Phẩm Citibank. Hơn nữa, Quý khách đồng ý rằng Các Điều Khoản này là phần bổ
sung của Các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ Tín Dụng Linh Hoạt Citi/ Vay Trả Góp Linh Hoạt điều
chỉnh mối quan hệ của ngân hàng với Quý khách. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa
Các Điều Khoản này và Các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ Tín Dụng Linh Hoạt Citi/ Vay Trả Góp
Linh Hoạt, Các Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

18.

Citibank áp dụng các khoản thanh toán nhận được theo thứ tự ưu tiên sau đây:
(i)
Các khoản lãi và phí chưa trả thanh toán theo bất cứ chương trình vay trả góp nào của
Citibank
(ii) Các khoản vốn gốc chưa thanh toán chiếu theo bất cứ chương trình vay trả góp nào của
Citibank
(iii) Các khoản lãi, phí và lệ phí chưa thanh toán khác
(iv) Tất cả các khoản thanh toán vượt khoản thanh toán toàn bộ sẽ được xem là số dư ghi có và
không được dùng để cấn trừ vào tiền lãi của khoản trả góp.
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