
  

  

Important Notice: 

Với hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng bán lẻ cho 

Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp 0314922220) 

(“UOB Việt Nam”). 

UOB Việt Nam là tổ chức phát hành của tất cả sản phẩm thuộc khối ngân hàng bán lẻ mang nhãn hiệu 

“Citi” tại Việt Nam, và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh chỉ đang cung cấp một số hỗ trợ nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến các sản phẩm 

đó. 

Các nhãn hiệu “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thiết kế Vòng Cung cùng tất cả nhãn hiệu tương tự và 

những hình thức phái sinh từ chúng được UOB Việt Nam tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập đoàn 

Citigroup và các tổ chức có liên quan 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN  

SAMSUNG PAY  

Mục này điều chỉnh mối quan hệ giữa Quý khách và Ngân hàng Citibank, N.A. – chi nhánh Hà Nội và  

Ngân hàng Citibank, N.A., - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (trong đây được gọi là “Citibank” hoặc 

“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) liên quan đến việc truy cập vào ứng dụng Samsung Pay hoặc sử dụng 

thẻ tín dụng Citi PremierMiles, Citi Rewards, Citi CashBack, Citi Simplicity+ của Quý khách thông qua 

Samsung Pay (“Dịch vụ”). Cụm từ ‘Samsung Pay’ sẽ bao gồm tất cả chức năng thanh toán được đăng ký 

dưới tên Samsung Pay, chức năng đăng ký Thẻ lên ứng dụng và việc hiển thị lịch sử giao dịch. Chúng tôi 

sẽ có toàn quyền quyết định Thẻ nào có thể tham gia thanh toán qua Samsung Pay. Bằng việc thêm 

thông tin Thẻ của Quý Khách vào, hoặc sử dụng Thẻ của Quý khách trong, ứng dụng Samsung Pay, Quý 

khách đồng ý sử dụng Thẻ của Quý khách qua Samsung Pay phù hợp với các điều kiện và điều khoản 

trong Mục này. Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong Mục này, 

Quý khách vui lòng không thêm thông tin Thẻ của Quý khách, hoặc sử dụng Thẻ của Quý khách qua hoặc 

liên quan đến Samsung Pay. Việc sử dụng Samsung Pay là hoàn toàn do Quý khách quyết định. Quý 

khách không bị buộc phải sử dụng Samsung Pay cho bất cứ  Thẻ nào của Quý khách.  

Việc Quý khách sử dụng Samsung Pay để mua hàng hoặc thanh toán cho dịch vụ với Thẻ của Quý khách 

sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện thích hợp giữa Quý khách và chúng tôi liên quan đến 

mỗi tài khoản mà Thẻ của Quý khách được kết nối đến (“Tài khoản”). Quý khách thừa nhận rằng việc sử 

dụng Samsung Pay của Quý khách cũng sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện được đặt ra bởi Samsung 

Electronics Co.,Ltd. và/hoặc các đơn vị liên kết (“Samsung”) liên quan đến việc sử dụng Samsung Pay.  



  

  

TIÊU CHUẨN THAM GIA SAMSUNG PAY/ ĐĂNG KÝ  

Samsung Pay có được sử dụng cho các chủ thẻ với mục đích mua hàng và dịch vụ bằng một thiết bị di 

dộngAndriod tương thích (bao gồm điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị thích hợp) có yếu tố bảo mật 

(‘Thiết bị hợp lệ’), tại các điểm bán hàng/cung cấp dịch vụ có chấp nhận kết nối không dây trong phạm vi 

tầm ngắn (NFC) hoặc truyền dữ liệu an toàn qua từ tính (MST) và chấp nhận thanh toán qua Samsung 

Pay. Samsung Pay cho phép Quý khách sử dụng Thiết bị hợp lệ của mình để truy cập và sử dụng Thẻ khi 

thanh toán ở những nơi chấp nhận thanh toán bằng Thẻ vật lý của Quý khách. Để thêm Thẻ của Quý 

khách vào Samsung Pay, Quý khách phải đăng ký Thẻ qua Samsung Pay. Quý khách có thể được yêu cầu 

thực hiện thêm các bước để xác thực trước khi Thẻ của Quý khách được thêm vào Samsung Pay, bao 

gồm việc cung cấp thêm những thông tin nhận biết khác. Bằng việc thêm Thẻ của Quý khách vào 

Samsung Pay, một dãy số định danh duy nhất khác với số Thẻ của Quý khách sẽ được cấp  để sử dụng 

cho mục đích mua hàng và hoàn tiền trên Samsung Pay. Do cách thức hoạt động của Samsung Pay, Quý 

khách có thể được yêu cầu xuất trình Thiết bị đủ điều kiện tại điểm bán hàng/cung cấp dịch vụ khi thực 

hiện việc hoàn trả sản phẩm được mua bằng Thiết bị đủ điều kiện qua Samsung Pay.  

    

SỬ DỤNG THẺ CITI QUA ỨNG DỤNG SAMSUNG PAY  

Thanh toán qua Samsung Pay bằng thẻ tín dụng Citi Premiermiles, Citi Cash Back, Citi Rewards, Citi 

Simplicity+ sẽ được điều chỉnh bởi Bản Điều khoản và Điều kiện này. Vui lòng xem xét kỹ Bản Điều khoản 

và Điều kiện để biết những thông tin quan trọng về các quyền và nghĩa vụ của Quý khách khi thực hiện 

giao dịch. Quý khách phải giữ Thiết bị hợp lệ được an toàn (bao gồm việc bảo đảm rằng thiết bị không bị 

thay đổi trái ngược với chính sách phần mềm và phần cứng của nhà sản xuất); và đảm bảo rằng mật 

khẩu thiết bị hay các số định danh cá nhân khác cho phép Quý khách sử dụng Thiết bị hợp lệ để truy cập 

và sử dụng Thẻ của Quý khách để thực hiện thanh toán qua Samsung Pay không bị tiết lộ/ chia sẻ cho 

bất kỳ người nào; và Quý khách phải hợp tác thực hiện tất cả các yêu cầu cần thiết để phòng ngừa ngăn 

chặn giao dịch gian lận, mất mát hay mất cắp liên quan đến Thiết bị hợp lệ hoặc bất kỳ Thẻ nào liên quan 

đến việc sử dụng Samsung Pay. Nếu Thiết bị hợp lệ của Quý kháchbị thất lạc hoặc đánh cắp, nhận dạng 

dấu vân tay hay số định danh cá nhân hay các số mật khẩu bị tiết lộ , hay Thẻ của Quý khách thực hiện 

giao dịch thanh toán qua Samsung Pay mà không được phép của Quý khách, Quý khách phải thông báo 

ngay cho Chúng tôi và nếu được Chúng tôi yêu cầu Quý khách cung cấp khai trình hợp lệ theo hình thức 

như được chúng tôi xác định cụ thể và/hoặc phải xuất trình giấy tờ hợp lệ như giấy báo/ giấy xác nhận 

đến/từ cơ quan chức năng và/hoặc các thông tin khác như được chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý. Quý 

khách chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch hoặc hành vi sử dụng không được ủy quyền trên Thẻ của 

Quý khách liên quan tới Samsung Pay. Quý khách thừa nhận rằng Thiết bị hợp lệ của Quý khách có thể 

được sử dụng để thực hiện thanh toán qua Samsung Pay mà không cần phải mở khóa Thiết bị hợp lệ, 

tuy nhiên Quý khách vẫn được yêu cầu chấp thuận giao dịch thanh toán qua Samsung Pay với định dạng 

dấu vân tay của Quý khách (Touch Id) số định dạng cá nhân, hoặc mật khẩu của Quý khách. Khi Quý 

khách đăng ký thông tin dấu vân tay, số định danh cá nhân hoặc mật khẩu khác trên ứng dụng Samsung 

Pay, việc thu thập, lưu trữ, đăng ký và thiết lập truy cập Samsung Pay thông qua định dạng dấu vân tay 

của, số định danh cá nhân, hoặc số mật khẩu khác của Quý khách sẽ được thực hiện bằng công nghệ 

đang có trên Thiết bị hợp lệ của Quý khách. Vì vậy, khi Quý khách đăng nhập vào Samsung Pay và và 



  

  

thực hiện xác thực danh tính bằng công nghệ trên Thiết bị hợp lệ của Quý khách với thông tin dấu vân 

tay, số định danh cá nhân hoặc các số mật khẩu khác của Quý khách, những thông tin này sẽ được xác 

thực và đối chiếu bằng việc sử dụng công nghệ đó. Vì vậy, Quý khách thừa nhận rằng Chúng tôi không có 

bất kỳ sự kiểm soát nào về công nghệ, cũng như tính sẵn sàng, sự khả dụng, tính năng, phương thức xác 

thực, tính an toàn và đồng bộ trên Thiết bị hợp lệ của Quý khách, và Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách 

nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng việc sử dụng Samsung Pay và được xác thực bằng 

dấu vân tay, số định danh cá nhân hay số mật khẩu nào khác của Quý khách. Vì vậy, Quý khách nên xem 

xét liệu phương thức này có chấp nhận được với Quý khách. Việc sử dụng Samsung Pay là do Quý khách 

hoàn toàn quyết định. Quý khách không bị buộc phải sử dụng Samsung Pay liên quan đến bất kỳ Thẻ nào 

của Quý khách.  

Quý khách đồng ý và thừa nhận rằng các lịch sử giao dịch thể hiện trên ứng dụng Samsung Pay liên quan 

tới việc sử dụng Thẻ của Quý khách trên Samsung Pay chỉ đơn thuần thể hiện sự phê duyệt của chúng tôi 

đối với giao dịch của Quý khách qua Samsung Pay và sử dụng Thiệt bị hợp lệ và hoàn thoàn không phản 

ánh/liên quan đến các hoạt động sau khi phê duyệt giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt 

động liên quan đến thanh toán bù trừ, xác nhận giá trị, quy đổi ngoại tệ, hoàn tiền, hoàn trả hay khiếu 

nại.  Vì thế giá trị giao dịch, loại ngoại tệ hay các thông tin khác được hiển thị trên lịch sử giao dịch của 

ứng dụng Samsung Pay liên quan đến việc sử dụng Thẻ của Quý khách qua Samsung Pay sẽ có thể sai 

biệt với giá trị sau khi bù trừ, xác thực và ghi có vào tài khoản Thẻ của Quý khách. Quý khách luôn có 

nghĩa vụ thanh toán giá trị hiển thị trên sao kê Thẻ của Quý khách.  

Hiện tại không có khoản phí nào được chúng tôi áp dụng cho việc sử dụng Thẻ của Quý khách qua ứng 

dụng Samsung Pay. Tuy nhiên Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi và áp dụng phí vào bất kỳ thời điểm nào 

trong tương lai.  Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên thiết bị có thể tính phí truy cập trang mạng, sử 

dụng dữ liệu hoặc phí gửi tin nhắn hoặc các khoản phí khác liên quan đến việc sử dụng Samsung Pay của 

Quý khách.  

Bằng việc sử dụng Thẻ của Quý khách liên quan đến Samsung Pay, Quý khách thừa nhận và đồng ý cho 

Chúng tôi gửi thông báo đến Thiết bị hợp lệ, và thiết bị đó có thể đúng là hoặc không phải là thiết bị có 

số điện thoại đăng ký với Chúng tôi. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào, Quý kháchhủy bỏ sự đồng thuận này, 

thì Chúng tôi có thể tạm ngừng hay ngừng việc sử dụng Thẻ của Quý khách liên quan đến ứng dụng 

Samsung Pay.  

Thiết bị được thay đổi và không tuân thủ chính sách phần mềm hoặc phần cứng của nhà sản xuất, bao 

gồm việc chỉnh sửa (tắt,ngừng) các phần cứng, phần mềm – đôi khi được biết đến như “Jailbreaking” – 

thì sẽ không được xem là Thiết bị hợp lệ. Quý khách thừa nhận rằng việc sử dụng thiết bị có chỉnh sửa 

để sử dụng Thẻ của Quý khách liên quan đến Samsung Pay là hoàn toàn bị cấm và là hành động vi phạm 

các điều khoản và điều kiện này, và là cơ sở để Chúng tôi chấm dứt quyền truy cập của Quý khách vào 

Thẻ của mình qua Samsung Pay.  

CHẤP THUẬN VIỆC THU THẬP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN  

Quý khách đồng ý rẳng (i) Samsung là nhà cung cấp công nghệ Samsung Pay để hỗ trợ cho các Thẻ trên 

ứng dụng Samsung Pay cũng như các nhà thầu phụ, đại lý, và đơn vị liên kết của Samsung (ii) mạng 



  

  

thanh toán tương ứng có tên trên Thẻ của Quý khách (chẳng hạn như MasterCard International 

Incorporated và công ty liên kết Maestro hay Visa, U.S.A., Inc. và công ty liên kết Interlink) cũng như các 

nhà thầu phụ, đại lý, và đơn vị liên kết của các tổ chức đó sẽ có quyền truy cập vào những thông tin nhất 

định của giao dịch của Quý khách với các bên bán hàng thông qua việc sử dụng Thẻ của Quý khách qua 

Samsung Pay. Quý khách thừa nhận rằng việc sử dụng và tiết lộ các thông tin cá nhân do chính Quý 

khách cung cấp trực tiếp cho Samsung, hoặc các mạng thanh toán tương ứng trên Thẻ, hoặc các bên thứ 

ba tham gia hỗ trợ cho Samsung Pay sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của các bên đó.  

QUAN HỆ VỚI BÊN BÁN HÀNG/CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM   

Các bên bán hàng/cung cấp dịch vụ có thể áp dụng chương trình khuyến mãi cho Quý khách như giảm 

giá, hoàn tiền hay những ưu đãi khác (vd: miễn phí giao hàng) (‘Ưu Đãi’) trên Samsung Pay. Những Ưu 

đãi này có các điều khoản và điều kiện áp dụng và có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào và không có thông 

báo trước cho Quý khách. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay mất mát xảy ra 

do bất kỳ tương tác nào giữa bên bán hàng/cung cấp dịch vụ và Quý khách liên quan đến những Ưu đãi 

đó. Tùy thuộc vào các quy định pháp luật hiện hành và Bản Điều khoản và Điều kiện này, tất cả các vấn 

đề phát sinh bao gồm giao nhận hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hoàn trả, hay bảo hành là quan hệ riêng 

giữa Quý khách và bên bán hàng/cung cấp dịch vụ đó. Quý khách thừa nhận rằng, Chúng tôi không 

chứng nhận hay đảm bảo cho việc bên bán hàng/cung cấp dịch vụ có thể tương thích với Samsung Pay, 

hay cho các Ưu đãi mà bên bán hàng/cung cấp dịch vụ đó cung cấp.  

THAY ĐỔI VỀ VIỆC THAM GIA SAMSUNG PAY  

Tùy thuộc vào các quy định pháp luật hiện hành, vào bất kỳ thời điểm nào, Chúng tôi có thể (i) chấm dứt 

việc sử dụng Thẻ của Quý khách liên quan đến Samsung Pay, (ii) điều chỉnh hay tạm ngừng các loại giao 

dịch hay các giá trị giao dịch bằng Thẻ liên quan đến Samsung Pay, (iii) thay đổi tính tương thích cho việc 

kết nối Thẻ với ứng dụng Samsung Pay, (iv) thay đổi quy trình xác thực Thẻ.  

SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm tất cả các sáng chế, bí mật thương mại, bản quyền, nhãn hiệu 

thương mại và quyền tinh thần (‘Quyền sở hữu trí tuệ’) trên Samsung Pay (bao gồm văn bản, đồ họa, 

phần mềm, hình chụp và các hình ảnh khác, video, âm thanh, nhãn hiệu thương mại và logo) được sở 

hữu bởi Samsung, chúng tôi, các bên được chúng tôi cấp phép hay các bên thứ ba. Không có quy định 

nào trong Bản điều khoản và điều kiện này trao cho Quý khách bất kỳ quyền nào liên quan tới bất kỳ tài 

sản trí tuệ nào được sở hữu bởi Samsung, chúng tôi, các bên được chúng tôi cấp phép, hoặc các bên thứ 

ba, và Quý khách thừa nhận rằng Quý khách không có được bất kỳ quyền sở hữu nào qua việc Quý 

khách thêm thông tin Thẻ của Quý khách vào, hoặc sử dụng Thẻ của Quý khách liên quan đến, ứng dụng 

Samsung Pay.  

KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM  

Samsung Pay được cung cấp bởi Samsung và/hoặc các đơn vị liên kết của Samsung và sẽ không có bất kỳ 

bảo đảm nào từ Chúng tôi. Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng tùy từng thời điểm, việc sử dụng Thẻ 



  

  

của Quý khách liên quan đến Samsung Pay có thể bị chậm trễ, gián đoạn, hay chấm dứt trong một thời 

gian không xác định được, bởi những lý do nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi hay bất kỳ 

công ty liên kết nào của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc 

liên quan đến việc sử dụng Thẻ của Quý khách qua Samsung Pay do có những chậm trễ, gián đoạn, chấm 

dứt đó hoặc các lỗi tương tự.  

Quý khách thừa nhận rằng chúng tôi không phải là một bên trong bản điều khoản và điều kiện về 

Samsung Paygiữa Samsung và Quý khách. Chúng tôi không sở hữu và cũng không chịu trách nhiệm cho 

ứng dụng Samsung Pay. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào cho ứng dụng Samsung Pay. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm duy trì hay thực hiện bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào đối với Samsung Pay  

và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí, tổn thất 

xảy ra liên quan đến ứng dụng Samsung Pay, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khiếu nại nào về 

trách nhiệm sản phẩm của bên thứ ba, khiếu nại rằng Samsung Pay không tuân thủ các quy định pháp 

luật hiện hành, hay khiếu nại phát sinh từ quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hay các quy định 

tương tự, và các khiếu nại liên quan đến vi phạm về sở hữu trí tuệ. Bất kỳ yêu cầu hay khiếu nại nào liên 

quan đến việc sử dụng ứng dụng Samsung Pay, bao gồm cả các khiếu nại liên quan đến Quyền sở hữu trí 

tuệ đều phải được giải quyết trực tiếp với Samsung.  

Chúng tôi không khuyến nghị, chứng nhận hay thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm thuộc bất kỳ thể 

loại nào liên quan đến sự vận hành hoặc hoạt động của Thiết bị hợp lệ của Quý khách. Quý khách chịu 

trách nhiệm cho việc lựa chọn Thiết bị hợp lệ và cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc vận hành, hoạt 

động và các chi phí liên quan tới Thiết bị hợp lệ đó.  

AN TOÀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ KHÁCH  

Bất kỳ cá nhân nào có thể mở khóa Thiết bị hợp lệ của Quý khách sẽ có thể thực hiện giao dịch bằng việc 

sử dụng Thẻ của Quý khách đã được đăng ký trên Samsung Pay. Đăng nhập bằng vân tay có nghĩa là bất 

kỳ dữ liệu nhận diện dấu vân tay nào được lưu trữ trên thiết bị di động của Quý khách, vào thời điểm 

hiện tại hay trong tương lai, đều có thể truy cập vào Thẻ của Quý khách trong Samsung Pay. Chính vì 

vậy, Quý khách không nên kích hoạt chức năng nhận dạng dấu vân tay nếu có lưu trữ dấu vân tay của 

người khác trên thiết bị của Quý khách vào bất kỳ thời điểm nào và Quý khách phải luôn đảm bảo Thiết 

bị hợp lệ của Quý khách được an toàn và bảo mật. Nếu Quý khách lưu trữ vân tay của người khác hay 

chia sẻ số định danh cá nhân hoặc mật khẩu của Quý khách với bất kỳ cá nhân nào khác, Quý khách đã 

cấp quyền cho cá nhân đó thực hiện giao dịch nhân danh Quý khách qua Samsung Pay. Điều đó có nghĩa 

rằng bất kỳ giao dịch nào qua Samsung Pay được tực hiện bởi cá nhân đó thông qua nhận diện dấu vân 

tay, số định danh cá nhân hay mật khẩu sẽ được xem là được cấp phép bởi Quý khách và những giới hạn 

trách nhiệm có thể được áp dụng đối với Quý khách theo Điều khoản và Điều kiện này đối với các 

trường hợp giao dịch không được ủy quyền sẽ không được áp dụng.   

Tùy thuộc vào quy định trên, khi Quý khách truy cập vào Dịch vụ, thêm Thẻ của Quý khách vào, hay sử 

dụng Thẻ của Quý khách trong,  Samsung Pay, Quý khách chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng:  

a) Dịch vụ hay Ứng dụng Samsung Pay không được chia sẻ cho bất kỳ người nào khác và chỉ được 

sử dụng bởi chính Quý khách.  



  

  

b) Quý khách luôn giữ số định danh cá nhân hay mật khẩu của Quý khách trên Thiết bị hợp lệan 

toàn như đối với mật khẩu ngân hàng trực tuyến, mật khẩu thẻ  của Quý khách, bao gồm việc 

không: (i) chia sẻ với bất kỳ ai (ii) ghi chú/lưu trữ và mang theo mật khẩu cùng với Thiết bị hợp lệ 

hay bất kỳ vật dụng nào có thể bị đánh cắp cùng với Thiết bị hợp lệ, (iii) chọn mật khẩu hay mã 

số định danh cá nhân dễ đoán, chẳng hạn như ngày sinh hay thông tin có thể đoán được từ tên 

của Quý khách, và (iv) mất cảnh giác để làm lộ mật khẩu hay số định danh cá nhân.  

c) Quý khách phải giữ Thiết bị hợp lệ được an toàn và luôn cẩn  trọng để bảo đảm an toàn cho 

Thiết bị hợp lệ , ngay cả tại nơi ở của Quý khách (bao gồm việc khóa Thiết bị hợp lệ khi không sử 

dụng hay khi không trong tầm kiểm soát và bằng việc cập nhật phần mềm chống vi-rút cho Thiết 

bị hợp lệ; hoặc/và   

d) Xóa đăng ký Thẻ trên Samsung Pay trước khi từ bỏ hay tiêu hủy Thiết bị hợp lệ.  

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM  

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ TRƯỚNG HỢP NÀO  

CHÚNG TÔI, ĐƠN VỊ VẬN HÀNH, NHÀ CUNG CẤP HAY CÁC BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP  CỦA CHÚNG TÔI (BAO  

GỒM CẢ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT,  ĐẠI LÝ, GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN TƯƠNG ỨNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ NÀY)  

SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT,  

NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, PHÁI SINH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN  

HỤT, DANH TIẾNG, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY CÁC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ 

DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, HOẶC SỰ KHÔNG SẴN SÀNG CỦA, ỨNG DỤNG SAMSUNG PAY, BAO 

GỒM CẢ VIỆC SỬ DỤNG THẺ CỦA QUÝ KHÁCH LIÊN QUAN ĐẾN SAMSUNG PAY.  

TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI, ĐƠN VỊ VẬN HÀNH,  

NHÀ CUNG CẤP HAY CÁC BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI (BAO GỒM CẢ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT,  

ĐẠI LÝ, GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN TƯƠNG ỨNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ NÀY)  KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH  

NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ (I) LỖI, SỰ NHẦM LẪN, HAY NỘI DUNG KHÔNG CHUẨN XÁC; (II) THIỆT HẠI  

VỀ SỨC KHỎE HAY VỀ TÀI SẢN THUỘC BẤT KỲ THỂ LOẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH TRUY CẬP  

HOẶC SỬ DỤNG SAMSUNG PAY, BAO GỒM VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG THẺ LIÊN QUAN ĐẾN SAMSUNG  

PAY; (III) BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN HAY NGƯNG KẾT NỐI TỪ HOẶC ĐẾN SAMSUNGPAY (IV) BẤT KỲ PHẦN  

MỀM GÂY HẠI, MÃ ĐỘC (VIRUS, TROJAN, HORSES) HOẶC CÁC LOẠI TƯƠNG TỰĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN  

SAMSUNG PAY HOẶC QUA SAMSUNG PAY BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO; (V) BẤT KỲ LỖI, SỰ THIẾU SÓT  

TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG, VÀ NHỮNG MẤT MÁT, TỔN THẤT GÂY RA DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI  

DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI, GỬI THƯ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN TẢI HAY BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO KHÁC 

GIÚP HIỂN THỊ NỘI DUNG QUA SAMSUNG PAY; VÀ/ HOẶC (VI) NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG, HAY 

THÔNG TIN XUYÊN TẠC, GÂY HẤN, HAY HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP TỪ BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.  

BỒI HOÀN  

Quý khách sẽ bồi hoàn, bảo vệ giữ cho chúng tôi (và nhân viên, giám đốc, đại lý, đơn vị liên kết, và đại 

diện của chúng tôi) không bị thiệt hại bởi bất kỳ khiếu nại, phí tổn, mất mát, tổn thất, bản án, quyết toán 

thuế, khoản phạt, lãi suất, chi phí (bao gốm cả chi phí hợp lý cho luật sư) phát sinh từ bất kỳ việc khiếu 



  

  

 

nại, khiếu kiện, kiểm toán,  điều tra, xét hỏi hay bất kỳ những yêu cầu đưa ra từ cá nhân hay tổ chức 

phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) bất kỳ vi phạm nào đã xảy ra hoặc dự kiến xảy ra liên quan đến tuyên 

bố, bảo đảm, hoặc nghĩa vụ của Quý khách trong đây, bao gồm cả những hành vi vi phạm chính sách của 

chúng tôi; (b) việc Quý khách có hành vi sử dụng sai hoặc không phù hợp đối với Samsung Pay, bao gồm 

hành vi cố ý hoặc gian lận; (c) việc Quý khách vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng 

không giới hạn ở, bất kỳ quyền riêng tư, quyền phát hành, và Quyền sở hữu trí tuệ; (d) việc Quý khách vi 

phạm pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của bất kỳ quốc gia nào khác; (e) việc bất kỳ bên thứ ba nào 

truy cập hoặc sử dụng Samsung Pay với thông tin định dạng dấu vân tay (Touch ID), hoặc thông tin định 

danh cá nhân hoặc mật khẩu hoặc bất kỳ mã an toàn thích hợp nào khác, và (f) bất kỳ thay đổi nào trong 

pháp luật hiện hành có ảnh hưởng đến Thẻ hoặc Samsung Pay, và khoản bồi hoàn này có thể được ghi 

nợ trên Thẻ của Quý khách và/hoặc được thanh toán bởi Quý khách khi có yêu cầu.  

TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM  

Quý khách tuyên bố và bảo đảm với chúng tôi rằng: (i) Thẻ mà Quý khách thêm vào trên ứng dụng  

Samsung Pay chính là Thẻ tín dụng của Quý khách (ii) Quý khách và tất cả các giao dịch được thực hiện 

bởi Quý khách sẽ tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật hiện hành áp dụng cho Quý khách, bao gồm 

cả các quy định pháp luật về thuế; (iii) Quý khách sẽ không sử dụng Thẻ của Quý khách qua Samsung Pay 

cho bất kỳ mục đích gian lận nào, hoặc theo bất kỳ cách thức nào có sự can thiệp vào hệ thống vận hành 

của Samsung Pay; và (iv) việc sử dụng Thẻ của Quý khách liên quan đến Samsung Pay sẽ tuân theo các 

Điều khoản và điều kiện này.  

  


