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H�P Đ�NG VAY TIÊU DÙNG
(DÀNH CHO TÀI KHO�N TÍN D�NG LINH HO�T CITI /VAY TR� GÓP LINH HO�T)

B�ng vi�c �i�n vào H�p ��ng này, Quý khách ��ng ý ��ng ký s�n ph�m sau và ch�u s� ràng bu�c 
bi H�p ��ng này và bi B�n Các Đi�u kho�n và Đi�u ki�n c�a Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho
t 
Citi/Vay Tr� Góp Linh Ho
t (xin �ánh d�u (√) vào ô Quý khách mu�n ch�n):
 Vay Tiêu Dùng Linh Ho�t (trên Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi) 
 Vay Tr� Góp Linh Ho�t (trên Tài Kho�n Vay Tr� Góp Linh Ho�t)
Trong tr��ng h�p Vay Tr� Góp Linh Ho�t (trên Tài Kho�n Vay Tr� Góp Linh Ho�t) ��ng ký trên �ây 
c�a Quý khách không ���c Citibank ch�p thu�n, b�ng vi�c �i�n vào H�p ��ng này, Quý khách có 
mu�n ��ng ký s�n phm Vay Tiêu Dùng Linh Ho�t (trên Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi) theo 
nh�ng thông tin và �i�u ki�n ���c nêu t�i các m�c I, II, III, IV, V, VI và VII c�a H�p ��ng này, và ch�u 
s
 ràng bu	c b�i H�p ��ng này và b�i B�n Các Đi�u kho�n và Đi�u ki�n c�a Tài Kho�n Tín D�ng 
Linh Ho�t Citi/Vay Tr� Góp Linh Ho�t không? 
  Có   Không   

Vay Tr� Góp Linh Ho�t (trên Tài Kho�n Vay Tr� Góp Linh Ho�t) và Vay Tiêu Dùng Linh Ho�t (trên Tài 
Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi) sau �ây ���c g�i chung là Vay Tiêu Dùng.

Vui lòng �i�n toàn b	 các chi ti�t b�ng CH� IN HOA, dùng d�u ch�n (√) và �ính kèm các gi�y t� c�n 
thi�t �� ��ng ký Vay Tiêu Dùng. T�t c� các thu�t ng� vi�t hoa ���c s� d�ng trong H�p Đ�ng Vay 
Tiêu Dùng này n�u không ���c ��nh ngh�a khác �i thì s� có ý ngh�a nh� ���c quy ��nh trong B�n Đi�u 
Kho�n và Đi�u Ki�n Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/ Vay Tr� Góp Linh Ho�t. Theo quy ��nh c�a 
Lu�t hi�n hành, chúng tôi có th� yêu c�u cung c�p các lo�i hóa ��n, tài li�u ch�ng minh vi�c nh�n và 
s� d�ng Kho�n Vay Tiêu Dùng.

Quý khách theo �ây ch�p thu�n không h�y ngang r�ng (i) S� Ti�n Vay Đ��c Duy�t s� do Citibank 
toàn quy�n quy�t ��nh và có th� s� th�p h�n s� ti�n Quý khách yêu c�u vay; theo �ó, (ii) Lãi Su�t 
Đ��c Duy�t có th� s� cao h�n v�i Lãi su�t vay mà Quý khách yêu c�u và (iii) nh�ng thay ��i này s� 
���c xác nh�n v�i Quý khách tr��c khi gi�i ngân qua �i�n tho�i và ��a ch� th� �i�n t� mà Quý khách 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Danh x�ng:    Ông  Cô   Bà   Ti�n S 

H� và Tên:

S� CMND/ H	 Chi�u:                   do      c�p ngày

S� �i�n tho�i:

Đ�a ch� th��ng trú:

 

II. CHI TI	T KHO�N VAY TIÊU DÙNG

Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi:
Vay Tr� Góp Linh Ho�t: 
Th Tín D�ng:

N�u Quý khách �ã ���c c�p Th Tín D�ng/Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/ Vay Tr� Góp Linh
Ho�t, vui lòng cung c�p S� tài kho�n: 

S� ti�n Quý khách yêu c�u vay (Vui lòng ghi rõ): VNĐ

S� ti�n vay b�ng ch�: 

H� Tên

  Ph��ng                  Qu�n          T�nh/Thành ph�

�� ��ng ký v�i Citibank, ho�c qua bi�u m�u Xác Nh�n Đ� Gi�i Ngân, ho�c qua kênh ngân hàng tr
c 
tuy�n, ho�c �ng d�ng di �	ng Citi Mobile®. Quý khách ��ng th�i ch�p thu�n r�ng cu	c g�i s� ���c 
ghi âm, l�u tr� cùng v�i xác nh�n c�a Quý khách thông qua các kênh nêu trên, ���c coi là m	t ph�n 
không th� tách r�i c�a H�p Đ�ng Vay Tiêu Dùng gi�a Quý khách và Citibank. 
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Quý khách theo �ây ch�p thu�n không h�y ngang r�ng (i) S� Ti�n Vay Đ��c Duy�t s� do Citibank 
toàn quy�n quy�t ��nh và có th� s� th�p h�n s� ti�n Quý khách yêu c�u vay; theo �ó, (ii) Lãi Su�t 
Đ��c Duy�t có th� s� cao h�n v�i Lãi su�t vay mà Quý khách yêu c�u và (iii) nh�ng thay ��i này s� 
���c xác nh�n v�i Quý khách tr��c khi gi�i ngân qua �i�n tho�i và ��a ch� th� �i�n t� mà Quý khách 

K� h
n:   24 tháng     36 tháng     48 tháng     Khác: 
Lãi su�t vay:                %/n�m

Ph��ng th�c Vay Tiêu Dùng: Vay tr� góp.
Đi�u ki�n vay: Là Công dân Vi�t Nam; t� 21 ��n 60 tu�i ho�c t� 21 ��n 65 tu�i ��i v�i khách hàng 
Citigold; các �i�u ki�n khác do Citibank quy ��nh.
Citibank s� ti�n hành thm ��nh m�c �ích s� d�ng kho�n gi�i ngân c�a khách hàng thông qua ch�ng 
t� ho�c thông qua kh�o sát th
c t�. Chúng tôi c�ng có th� ti�n hành ki�m tra giám sát m�c �ích s� 
d�ng kho�n gi�i ngân thông qua vi�c yêu c�u Quý khách cung c�p ch�ng t� ho�c kh�o sát th
c t� 
sau khi kho�n vay ���c gi�i ngân thành công theo nh� quy ��nh n	i b	 c�a Ngân hàng tùy vào t�ng 
th�i �i�m.  N�u kho�n vay ���c s� d�ng cho m�c �ích khác v�i m�c �ích �ã kê khai, Citibank s� có 
quy�n yêu c�u Quý khách cung c�p các ch�ng t� liên quan ��n vi�c s� d�ng kho�n vay ho�c có 
quy�n thu h�i kho�n vay b�t c� lúc nào k� c� vi�c khóa Tài kho�n và thu h�i toàn b	 s� d� c�a (các) 
kho�n gi�i ngân hi�n có trên tài kho�n và ch�m d�t các quan h� hi�n t�i gi�a Quý khách và Citibank.
Tùy thu	c vào t�ng các kho�n gi�i ngân ���c ch�p thu�n b�i Citibank, theo quy ��nh n	i b	 c�a Ngân 
hàng t�i t�ng th�i �i�m, chúng tôi có th� yêu c�u ch�ng t� ch�ng minh m�c �ích s� d�ng cho kho�n 
Vay tiêu dùng. Vui lòng g�i b�n sao Hóa ��n Thu�, H�p ��ng mua bán và ch�ng t� ch�ng minh ti�n 
�ã tr� cho ng��i th� h��ng, ho�c ch�ng t� phù h�p khác �� ch�ng minh m�c �ích s� d�ng v�i các 
kho�n Vay tiêu dùng linh ho�t ���c yêu c�u t�i th�i �i�m tr��c ho�c sau khi gi�i ngân.  
M�t s� ví d� v� m�c �ích vay không ���c ch�p nh�n:

M�c �ích vay Tiêu dùng:
  Ph��ng ti�n �i l�i � trong n��c
  Đ� dùng, trang thi�t b� gia �ình � trong n��c
  Ho�t �	ng v�n hóa, th� thao � trong n��c
  Du l�ch � trong n��c
  Giáo d�c � trong n��c
  Y t� � trong n��c
  Mua nhà �� �
  Thuê nhà �

  Ph��ng ti�n �i l�i � n��c ngoài
  Đ� dùng, trang thi�t b� gia �ình � n��c ngoài
  Ho�t �	ng v�n hóa, th� thao � n��c ngoài
  Du l�ch � n��c ngoài
  Giáo d�c � n��c ngoài
  Y t� � n��c ngoài
  S�a nhà

  Ph�c v� ��i s�ng (Vui lòng ghi rõ):

 III. CH� Đ�NH THU N� T� Đ�NG
 Tôi ��ng ý r�ng Citibank ���c quy�n ghi n� t
 �	ng t� tài kho�n thanh toán c�a tôi t�i Citibank 

���c nêu d��i �ây, �� thanh toán cho các kho�n n� c�a tôi ��i v�i Citibank, cho dù �ang t�n t�i 
ho�c s� phát sinh trong t��ng lai, liên quan t�i (các) kho�n Vay Tiêu Dùng Linh Ho�t (trên Tài 
Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi) và/ho�c kho�n Vay Tr� Góp Linh Ho�t (trên Tài Kho�n Vay Tr� 
Góp Linh Ho�t) ���c m� theo H�p Đ�ng Vay Tiêu Dùng này.
  Tài kho�n Đa N�ng (VNĐ)     
  Tài kho�n B�c Thang (VNĐ)    
  Tài kho�n Tích l�y (VNĐ)
S� tài kho�n: 

(N�u Quý khách ch�a có tài kho�n t�i Citibank, vui lòng ��ng ký m� tài kho�n b�ng cách �i�n vào 
M�u Đ�n Đ�ng Ký M� Tài Kho�n và Đ�ng Ký S�n Phm Citibank) 

•  Cá c��c/Đánh b�c
•  Mua ngo�i t�
•  Mua vàng không nh�m m�c �ích tiêu dùng cá nhân
   (m�c �ích tiêu dùng cá nhân h�p l� g�m trang s�c,
   quà c��i, v.v…)

•  Tr� n� vay/th tín d�ng
•  Đ�u t� và mua b�o hi�m
•  Cho vay
•  Các m�c �ích liên quan ��n ti�n �o
•  G�i ti�n ti�t ki�m

�� ��ng ký v�i Citibank, ho�c qua bi�u m�u Xác Nh�n Đ� Gi�i Ngân, ho�c qua kênh ngân hàng tr
c 
tuy�n, ho�c �ng d�ng di �	ng Citi Mobile®. Quý khách ��ng th�i ch�p thu�n r�ng cu	c g�i s� ���c 
ghi âm, l�u tr� cùng v�i xác nh�n c�a Quý khách thông qua các kênh nêu trên, ���c coi là m	t ph�n 
không th� tách r�i c�a H�p Đ�ng Vay Tiêu Dùng gi�a Quý khách và Citibank. 
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Tôi ��ng ý v�i nh�ng �i�u khoàn và �i�u ki�n sau:
1.  Citibank ���c quy�n ghi n� (và n�u c�n, t
 �	ng ghi có vào tài kho�n c�a Tôi/Chúng tôi �� �i�u 

ch�nh nh�ng l�nh ghi n� b� l�i) các kho�n thanh toán và các kho�n phí/lãi hàng tháng cho (các) tài 
kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/ Vay Tr� Góp Linh Ho�t. Vi�c ngân hàng trích n� t� tài kho�n nêu 
trên nh�m thu nh�ng kho�n n� liên quan t�i các ngh�a v� c�a Tôi/Chúng tôi cho Citibank theo 
th�a thu�n giao k�t c�a Tôi/Chúng tôi v�i Citibank. Vi�c ghi n� s� ���c th
c hi�n vào ngày ��n 
h�n thanh toán ho�c ngày làm vi�c ti�p theo n�u ngày ��n h�n thanh toán r�i vào ngày không 
làm vi�c. Nh� v�y, Tôi/Chúng tôi ��m b�o chun b� ��y �� s� ti�n trong tài kho�n t�i Citibank cho 
t�t c� các kho�n thanh toán ��n h�n ÍT NH�T 2 NGÀY tr��c ngày ��n h�n thanh toán. Tôi/Chúng 
tôi hi�u và th�a nh�n r�ng Citibank s�, v�i toàn quy�n quy�t ��nh c�a mình, không ch�u trách 
nhi�m th
c hi�n vi�c Thu N� T
 Đ	ng n�u tài kho�n thanh toán c�a tôi/chúng tôi không có �� s� 
d� theo yêu c�u trên �ây ho�c n�u tài kho�n thanh toán c�a tôi/chúng tôi b� �óng, t�m d�ng, 
ho�c phong t�a.

2.  Tôi/Chúng tôi có th� h�y vi�c Thu N� T
 Đ	ng này b�ng cách g�i thông báo b�ng v�n b�n t�i 
Citibank trong th�i gian và ph��ng th�c h�p lý �� th
c hi�n yêu c�u. Tôi/Chúng tôi ��ng ý và xác 
nh�n r�ng t�t c� các hành �	ng và công vi�c th
c hi�n b�i Citibank k� t� th�i �i�m ch�m d�t hi�u 
l
c c�a vi�c �y quy�n cho Citibank tr��c ��n th�i �i�m mà Citibank bi�t ���c s
 ch�m d�t hi�u l
c 
�ó v�n có giá tr� và gi� nguyên hi�u l
c. T��ng t
, Citibank c�ng có th� thông báo ch�m d�t s
 
th�a thu�n v� vi�c Thu N� T
 Đ	ng này v�i Tôi/Chúng tôi b�ng v�n b�n. 

3. Vào ngày ��n h�n thanh toán,Tôi/Chúng tôi ��ng ý r�ng Citibank có th�, v�i toàn quy�n quy�t 
��nh c�a mình, xác ��nh th� t
 �u tiên thanh toán cho các kho�n ��n h�n mà Tôi/Chúng tôi có 
ngh�a v� thanh toán theo h�p ��ng gi�a Tôi/Chúng tôi v�i Citibank. Trong tr��ng h�p c�n chuy�n 
��i ti�n t� �� th
c hi�n vi�c Thu N� T
 Đ	ng, tôi/chúng tôi theo �ây ��ng ý r�ng t� giá h�i �oái s� 
do Citibank toàn quy�n quy�t ��nh.

4. Tôi/Chúng tôi theo �ây ��ng ý ch�u toàn b	 r�i ro, t�n th�t, thi�t h�i, ti�n ph�t, ti�n phí, ti�n b�i 
th��ng thu	c m�i th� lo�i phát sinh t� ho�c liên quan ��n vi�c Citibank, v�i toàn quy�n quy�t ��nh 
c�a mình, l
a ch�n vi�c không thanh toán ho�c xác ��nh th� t
 �u tiên thanh toán theo quy ��nh 
t�i Đi�u 1 và Đi�u 3 trên �ây.

5. Tôi/Chúng tôi theo �ây ��ng ý và th�a nh�n r�ng do nh�ng ch�c n�ng ��c bi�t trong h� th�ng k  
thu�t c�a ngân hàng, tùy t�ng th�i �i�m, giao d�ch thanh toán có th� m�t nhi�u th�i gian h�n bình 
th��ng �� ���c ghi nh�n, và trong nh�ng tr��ng h�p �ó, vi�c thanh toán s� có hi�u l
c ngay khi 
h� th�ng k  thu�t c�a ngân hàng cho phép. 

6. Citibank có quy�n, b�ng v�n b�n thông báo ho�c b�t k� ph��ng ti�n thông báo nào mà Citibank 
cho là phù h�p, vào b�t c� lúc nào và vì b�t k� lý do gì, s�a ��i, b� sung, ho�c thay th� các Đi�u 
kho�n và Đi�u ki�n áp d�ng ��i v�i vi�c Thu N� T
 Đ	ng. Tôi/chúng tôi theo �ây hi�u và th�a nh�n 
r�ng vi�c tôi/chúng tôi ti�p t�c s� d�ng c� ch� Thu N� T
 Đ	ng sau �ó có ngh�a là chúng tôi ��ng 
ý ch�u ràng bu	c b�i nh�ng s�a ��i, b� sung, ho�c thay th� này.                

S� tài kho�n c�a Tài kho�n Đang Đ�ng Ký t�i h�p ��ng m� tài kho�n ngày              /            /               (ch� 
cho tr��ng h�p khách hàng ch�a có và �ang làm th� t�c m� Tài kho�n Thanh Toán v�i Citi) s� ���c 
xác nh�n t�i Th� Ch�p Nh�n M� Tài Kho�n Thanh Toán và là m	t ph�n không tách r�i c�a Ch� ��nh 
thu n� t
 �	ng này.

 Tôi ch�a có tài kho�n và hi�n �ang làm th� t�c m� Tài kho�n thanh toán v�i Citibank (“Tài Kho�n 
Đang Đ�ng Ký”). Tôi theo �ây �y quy�n cho Ngân hàng cung c�p S� tài kho�n c�a Tài Kho�n 
Đang Đ�ng Ký c�a tôi t�i H�p Đ�ng này. Tôi ��ng ý r�ng, sau khi Tài Kho�n Đang Đ�ng Ký c�a tôi 
���c m�, Citibank ���c quy�n ghi n� t
 �	ng t� Tài Kho�n Đang Đ�ng Ký c�a tôi t�i Citibank ���c 
Ngân hàng cung c�p d��i �ây, �� thanh toán cho các kho�n n� c�a tôi ��i v�i Citibank, cho dù 
�ang t�n t�i ho�c s� phát sinh trong t��ng lai, liên quan t�i (các) kho�n Vay Tiêu Dùng Linh Ho�t 
(trên Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi) và/ho�c kho�n Vay Tr� Góp Linh Ho�t (trên Tài Kho�n 
Vay Tr� Góp Linh Ho�t) ���c m� theo H�p Đ�ng Vay Tiêu Dùng này.
  Tài kho�n Tích l�y  (VNĐ)
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 Ghi có vào tài kho�n c�a Bên th� h�ng:

Bên th� h��ng:

S� tài kho�n:      Tên ngân hàng: 

Chi nhánh:      Mã ngân hàng (n�u có): 

 Ghi có vào tài kho�n c�a tôi:

S� tài kho�n:      Tên ngân hàng: 

Chi nhánh:      Mã ngân hàng (n�u có): 

 IV. CH� Đ�NH THANH TOÁN

Xác nh�n c�a khách hàng
Tôi hi�u r�ng kho�n vay ���c gi�i ngân vào tài kho�n c�a tôi s� tùy thu	c vào l�i khai trên và phù 
h�p v�i các tr��ng h�p ���c pháp lu�t cho phép. Tôi xác nh�n r�ng nh�ng thông tin ���c cung c�p 
trên �ây là �úng và chính xác. Tôi xác nh�n thêm r�ng tôi s� ch�u trách nhi�m cho b�t k� các hình 
th�c ch� tài nào (bao g�m vi�c thu h�i kho�n vay này và các kho�n vay khác (n�u có) c�a tôi trên 
Tài kho�n Vay Tín D�ng Linh Ho�t/ Vay Tr� Góp Linh Ho�t), trong tr��ng h�p thông tin ���c cung 
c�p trên b� phát hi�n là sai s
 thât. 

B�ng vi�c ch� ��nh ghi có vào tài kho�n c�a tôi, tôi xác nh�n r�ng tôi �ã �ng v�n t
 có �� thanh toán, 
chi tr� cho các chi phí thu	c ph��ng án, d
 án ph�c v� ��i s�ng nh� �ã nêu t�i M�c �ích Vay tiêu 
dùng � m�c II.

1.  B�ng vi�c tham gia ch��ng trình (“Ch��ng trình”) Vay Tiêu Dùng c�a Tài Kho�n Tín D�ng Linh 
Ho�t Citi/Vay Tr� Góp Linh Ho�t (“Kho�n Vay Tiêu Dùng”) và ch� ��nh thanh toán c�a Quý khách 
liên quan ��n Ch��ng trình (“Ch� Đ�nh Thanh Toán”), Quý khách s� b� ràng bu	c b�i b�n Đi�u 
kho�n và Đi�u ki�n này c�ng nh� nh�ng n	i dung khác trong H�p ��ng này (“Các Đi�u Kho�n”) và 
các lu�t l�, quy trình ho�c ch� ��nh nào khác mà chúng tôi, Ngân hàng Citibank N.A., Vi�t Nam và 
nh�ng ng��i ���c �y quy�n ��a ra vào t�ng th�i �i�m.

2.  Quý khách c�ng s� b� ràng bu	c b�i Các Đi�u kho�n và Đi�u ki�n c�a Tài Kho�n Tín D�ng Linh 
Ho�t Citi/ Vay Tr� Góp Linh Ho�t áp d�ng cho Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/Vay Tr� Góp Linh 
Ho�t c�a Quý khách.

3.  H�n m�c t�i thi�u c�a Kho�n Vay Tiêu Dùng là 10 tri�u ��ng ho�c b�t k� h�n m�c nào do Citibank 
toàn quy�n thay ��i theo t�ng th�i �i�m.

V. CÁC QUY Đ�NH KHÁC

Phí tr� n� vay
tr��c h�n

4% c�a t�ng d� n� g�c hi�n t�i n�u t�t toán trong 30 tháng ��u

Lãi hàng tháng Đ��c tính b�ng cách nhân lãi su�t v�i s� d� n� g�c còn l�i và chia cho 12 tháng. 
N�u t� ngày gi�i ngân ��n ngày ra sao kê ��u tiên ít h�n 30 ngày, lãi ph�i tr� 
trong tháng s� ���c tính theo s� ngày th
c t� (d
a trên c� s� 365 ngày/n�m).

Kho�n thanh toán
hàng tháng

Đ�i v�i d�ch v� Vay Tiêu Dùng, Quý khách ph�i thanh toán toàn b	 Kho�n thanh 
toán hàng tháng, bao g�m s� ti�n g�c ph�i tr� và lãi hàng tháng, vào ngày ��n 
h�n.

VI. ĐI�U KHO�N VÀ ĐI�U KI N 
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4.  Kho�n vay yêu c�u trong H�p Đ�ng này (bao g�m lãi vay và b�t c� các phí d�ch v� thu tr��c nào 
khác ���c áp d�ng), và các Kho�n Vay Tiêu Dùng Quý khách �ang có v�i Citibank không ���c v��t 
quá h�n m�c tín d�ng ���c c�p cho Tài Kho�n c�a Quý khách.

5.  S� ti�n Vay Tiêu Dùng s� ���c gi�m tr� vào H�n m�c Tín D�ng c�a Tài kho�n c�a Qúy khách. H�n 
m�c tín d�ng còn l�i c�a Tài Kho�n c�a Quý khách s� b� gi�m tr� m	t kho�n b�ng s� ti�n Vay Tiêu 
Dùng, nh�ng h�n m�c s� ���c khôi ph�c t��ng �ng v�i s� ti�n thanh toán hàng tháng c�a Quý 
khách.

6.  N�u Quý khách không thanh toán cho chúng tôi s� ti�n thanh toán t�i thi�u ���c ghi trong b�t k� 
b�n sao kê Tài Kho�n nào ho�c tóm t�t thông tin Tài Kho�n tr��c ngày ra sao kê k� ti�p �ã ���c 
ghi rõ trong b�n sao kê Tài Kho�n ho�c ���c thông báo cho Quý khách b�ng các ph��ng th�c khác 
thì tùy t�ng tr��ng h�p Quý khách s� ph�i tr� thêm m	t kho�n ti�n lãi b�ng v�i lãi ph�t ch�m tr� 
áp d�ng cho Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/Vay Tr� Góp Linh Ho�t tính trên t�t c� các kho�n 
tr� góp hàng tháng ��n h�n nh�ng ch�a ���c thanh toán.

7.  Vi�c ch�p thu�n Ch� Đ�nh Thanh Toán c�a Quý khách do chúng tôi toàn quy�n quy�t ��nh và d� 
n� trong Tài Kho�n c�a quý khách không ���c v��t quá 95% h�n m�c tín d�ng c�a Tài Kho�n c�a 
Quý khách.

8. Không làm ph��ng h�i ��n các quy�n nào khác c�a chúng tôi theo Các Đi�u kho�n và Đi�u ki�n 
c�a Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/ Vay Tr� Góp Linh Ho�t, chúng tôi có quy�n yêu c�u hoàn 
tr� ngay l�p t�c toàn b	 d� n� t�n ��ng theo Ch��ng trình này khi x�y ra m	t trong nh�ng s
 ki�n 
sau �ây:
(i) Quý khách vi ph�m b�t k� �i�u nào c�a Đi�u Kho�n c�a h�p ��ng này nào ho�c b�t k� �i�u nào 
c�a Đi�u Kho�n và Đi�u ki�n c�a Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/ Vay Tr� Góp Linh Ho�t;
(ii) Quý khách không tr� các kho�n thanh toán ��n h�n theo Đi�u Kho�n c�a h�p ��ng này và Đi�u 
Kho�n và Đi�u ki�n c�a Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/ Vay Tr� Góp Linh Ho�t;
(iii) Tài Kho�n c�a Quý khách b� �óng b�i Citibank hay b�i Quý khách;
(iv) Quý khách cung c�p thông tin sai l�ch, không chính xác, ho�c gây nh�m l�n v� Quý khách và 
ng��i có liên quan c�a Quý khách;
(v) Kho�n Vay Tiêu Dùng ���c s� d�ng cho m�c �ích khác v�i m�c �ích ���c Quý khách th�a nh�n 
trong H�p ��ng; ho�c
(vi) Quý khách ch�m d�t tham gia Ch��ng trình.

9. Quý khách có th� t�t toán các kho�n Vay Tiêu Dùng b�ng cách thanh toán toàn b	 d� n� còn l�i 
sau khi �ã thông báo cho chúng tôi b�ng v�n b�n ho�c g�i Citiphone theo s� �i�n tho�i 
(84 28) 3521 1111 tr��c 01 tháng. Trong tr��ng h�p này, các d� n� còn l�i c�a Kho�n Vay Tiêu Dùng 
���c Quý khách thanh toán s� ���c ghi nh�n trong sao kê c�a tháng �ó theo �úng Đi�u kho�n c�a 
H�p ��ng này. Ngoài ra, Citibank có quy�n tính phí tr� n� vay tr��c h�n mà Citibank có th� thông 
báo cho Quý khách theo t�ng th�i �i�m. Chúng tôi không cho phép tr� tr��c t�ng ph�n. 

10.Lãi Su�t Hi�n Hành hay g�i là Lãi su�t, ���c quy�t ��nh b�i chúng tôi và ���c dùng làm c� s� tính 
ti�n lãi hàng tháng. S� ti�n tr� góp hàng tháng là c� ��nh nh�ng t� l� gi�a lãi và v�n g�c là thay 
��i. Ti�n lãi hàng tháng ���c tính b�ng cách nhân lãi su�t v�i s� d� n� ch�a thanh toán c�a Kho�n 
Vay Tiêu Dùng và chia ��u cho 12 tháng. N�u t� ngày gi�i ngân c�a Kho�n Vay Tiêu Dùng ��n ngày 
ra sao kê tài kho�n ��u tiên d��i 30 ngày, lãi su�t ph�i tr� trong tháng s� ���c tính theo s� ngày 
th
c t� (lãi su�t ���c tính trên c� s� 365 ngày/n�m). 

11. Ch� Đ�nh Thanh Toán không th� b� h�y b� ��n ph��ng t� phía Quý khách n�u không có s
 ch�p 
thu�n b�ng v�n b�n c�a chúng tôi.

12.Quý khách ��ng ý cho phép:
(i) Chúng tôi chuy�n ho�c ti�t l	 thông tin cho b�t k� trung tâm thông tin tín d�ng nào; và
(ii) Trung tâm thông tin tín d�ng ���c cung c�p cho b�t k� thành viên ho�c ��n v� ��ng ký s� d�ng 
thông tin ���c công nh�n b�i Ngân Hàng Nhà N��c Vi�t Nam b�t k� thông tin nào liên quan ��n 
Quý khách và/ho�c b�t k� tài kho�n nào c�a Quý khách v�i chúng tôi (và cho b�t k� m�c �ích nào) 
do Lu�t hi�n hành yêu c�u.
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VII. XÁC NHN VÀ KÝ TÊN

1.   Tôi xác nh�n r�ng t�t c� nh�ng thông tin ���c cung c�p trong H�p ��ng này là �úng và chính xác. 
Tôi cam k�t thông báo ngay l�p t�c cho Ngân hàng Citibank, N.A., � Chi nhánh Thành ph� H� Chí 
Minh và/ho�c Ngân hàng Citibank, N.A. � Chi nhánh Hà N	i (“Citibank N.A., Vi�t Nam” ho�c 
"Citibank") �ã tham gia giao k�t H�p ��ng này n�u có b�t k� thông tin nào thay ��i. Tôi �y quy�n 
cho Citibank xác nh�n thông tin trong H�p ��ng này v�i các bên liên quan, nh�n và trao ��i thông 
tin c�a tôi v�i các bên liên quan tùy t�ng th�i �i�m. Tôi ch�p nh�n và ��ng ý r�ng lãi su�t gi�i 
thi�u cho tôi là lãi su�t áp d�ng hi�n hành và có th� thay ��i. Tôi ch�p nh�n và ��ng ý r�ng 
Citibank có toàn quy�n quy�t ��nh vi�c phê duy�t h�n m�c Kho�n Vay Tiêu Dùng cho tôi trong 
H�p ��ng này và Citibank có quy�n t� ch�i ho�c t�ng h�n m�c Kho�n Vay Tiêu Dùng n�u th�y c�n 
thi�t mà không c�n ��a ra lý do. Tôi hi�u r�ng nhân viên c�a các doanh nghi�p tham gia ch��ng 
trình Citi@Work ���c h��ng lãi su�t �u �ãi h�n so v�i lãi su�t công b�. �u �ãi này s� b� h�y b� n�u 
Tôi không còn làm vi�c t�i doanh nghi�p �ó ho�c doanh nghi�p này không còn tham gia ch��ng 
trình Citi@Work.

2. Tôi xác nh�n r�ng:
(i)  Kho�n Vay Tiêu Dùng cung c�p cho tôi ���c s� d�ng cho m�c �ích tiêu dùng cá nhân và theo 

�úng Các Đi�u kho�n và Đi�u ki�n c�a Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/ Vay Tr� Góp Linh Ho�t, 
và quy ��nh pháp lu�t c�a Vi�t Nam.

13.Sau khi Kho�n Vay Tiêu Dùng ���c ch�p thu�n, chúng tôi c�n t�i thi�u 05 ngày làm vi�c �� th
c 
hi�n vi�c ghi n� s� ti�n vay t� Tài Kho�n c�a Quý khách và ghi có vào tài kho�n vãng lai ���c ch� 
��nh b�i Quý khách.

14.Quý khách ch�u hoàn toàn trách nhi�m trong vi�c th
c hi�n các kho�n thanh toán liên quan ��n 
tài kho�n khác c�a Quý khách n�u ���c yêu c�u tr��c khi Kho�n Vay Tiêu Dùng ���c ghi có và 
ph�i tuân th� �i�u kho�n �i kèm. Quý khách c�ng ch�u trách nhi�m cho b�t k� kho�n phí, hay l� 
phí ���c tính b�i ngân hàng khác n�u séc b� tr� l�i vì b�t c� lý do gì ho�c vì h�n m�c còn l�i trong 
Tài Kho�n c�a Quý khách không �� �� th
c hi�n thanh toán.

15.Quý khách s� b� ràng bu	c b�i nh�ng quy�t ��nh c�a Chúng tôi v� các v�n �� liên quan ��n Ch��ng 
trình và Ch� Đ�nh Thanh Toán. 

16. Quý khách xác nh�n r�ng Quý khách �ã ��c, hi�u và ��ng ý s� b� ràng bu	c b�i Các Đi�u Kho�n 
này c�ng nh� tuân theo các �i�u ki�n và �i�u ki�n nh� xác nh�n trong Đ�n Đ�ng Ký M� Tài Kho�n 
và Đ�ng Ký S�n Phm Citibank. H�n n�a, Quý khách ��ng ý r�ng Các Đi�u Kho�n này là ph�n b� 
sung c�a Các Đi�u kho�n và Đi�u ki�n c�a Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/ Vay Tr� Góp Linh 
Ho�t �i�u ch�nh m�i quan h� c�a ngân hàng v�i Quý khách. Trong tr��ng h�p có s
 không nh�t 
quán gi�a Các Đi�u Kho�n này và Các Đi�u kho�n và Đi�u ki�n c�a Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t 
Citi/ Vay Tr� Góp Linh Ho�t, Các Đi�u Kho�n này s� ���c �u tiên áp d�ng.

17. Citibank áp d�ng các kho�n thanh toán nh�n ���c theo th� t
 �u tiên sau �ây:
   (i) Các kho�n v�n g�c ch�a thanh toán chi�u theo b�t c� ch��ng trình vay tr� góp nào c�a 

Citibank
   (ii) Các kho�n lãi và phí ch�a tr� thanh toán theo b�t c� ch��ng trình vay tr� góp nào c�a 

Citibank
    (iii) Các kho�n lãi, phí và l� phí ch�a thanh toán khác
    (iv) T�t c� các kho�n thanh toán v��t kho�n thanh toán toàn b	 s� ���c xem là s� d� ghi có và 

không ���c dùng �� c�n tr� vào ti�n lãi c�a kho�n tr� góp.
18. S�n phm vay tiêu dùng ���c �� c�p trong h�p ��ng này không ���c �� ngh� cho các cá nhân là 

ng��i c� trú t�i Liên minh Châu Âu, Khu v
c Kinh t� Châu Âu, Th�y S�, Guernsey, Jersey, Monaco, 
San Marino, Vatican, Đ�o Man, N��c Anh, Brazil, ho�c New Zealand. Tài li�u này không, và không 
nên ���c di�n gi�i là m	t �� ngh�, l�i m�i ho�c chào m�i mua ho�c bán b�t k� s�n phm và d�ch 
v� nào ���c �� c�p � �ây cho nh�ng cá nhân �ó.
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(ii) Kho�n vay s� không ���c s� d�ng �� mua các s�n phm ��u t� và b�o hi�m. Trong tr��ng h�p 
các kho�n vay ���c s� d�ng cho m�c �ích trên, Citibank có quy�n th
c hi�n m�i hành �	ng c�n 
thi�t �� phù h�p v�i chính sách c�a Citibank, bao g�m nh�ng không gi�i h�n vi�c thanh lý các s�n 
phm Đ�u t�/B�o hi�m c�a Tôi t�i th�i �i�m �ó. Tôi ch�p nh�n ch�u toàn b	 nh�ng chi phí Citibank 
ph�i ch�u trong tr��ng h�p này.

(iii) Tôi hoàn toàn hi�u rõ các ngh�a v� tr� n� theo các Kho�n Vay Tiêu Dùng mà tôi yêu c�u v�i Ngân 
hàng và xin xác nh�n r�ng các kho�n thanh toán ��nh k� c�a Kho�n Vay Tiêu Dùng n�m trong kh� 
n�ng tr� n� c�a tôi và không gây ra b�t k� khó kh�n tài chính nghiêm tr�ng nào.

(iv) Tôi hoàn toàn ��ng ý cung c�p các thông tin thu nh�p c�a tôi cho Citibank.
Tôi hi�u r�ng Citibank d
a trên cam k�t này c�a tôi và Các Đi�u kho�n và Đi�u ki�n c�a Tài Kho�n 
Tín D�ng Linh Ho�t Citi/ Vay Tr� Góp Linh Ho�t �� xem xét vi�c ch�p thu�n cho tôi vay.
Tôi �ã ��c và hi�u Các Đi�u kho�n và Đi�u ki�n c�a Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/ Vay Tr� 
Góp Linh Ho�t tr��c khi n	p H�p ��ng này. B�ng vi�c ký tên vào H�p ��ng này, tôi ��ng ý b� ràng 
bu	c b�i t�t c� các n	i dung và �i�u kho�n ���c quy ��nh trong �ây và trong Các Đi�u kho�n và 
Đi�u ki�n c�a Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/ Vay Tr� Góp Linh Ho�t.
Tôi hi�u và ��ng ý r�ng S� Ti�n Vay Đ��c Duy�t s� (i) ���c Citibank toàn quy�n quy�t ��nh thay 
��i và (ii) ���c thông báo cho tôi qua �i�n tho�i.
Ngân hàng s� gi� m	t b�n chính c�a H�p ��ng này và tôi gi� m	t b�n sao H�p ��ng. Tôi theo �ây 
xác nh�n r�ng tôi �ã ki�m tra và th�a nh�n r�ng b�n sao H�p ��ng do tôi gi� gi�ng hoàn toàn v� 
m�t n	i dung v�i b�n chính c�a H�p ��ng. Tôi theo �ây cam k�t r�ng tôi s� gi� gìn tài li�u này toàn 
v�n không b� ch�nh s�a, thay ��i, h�y ho�i, trong quá trình th
c hi�n H�p ��ng ���c giao k�t gi�a 
các bên. 

(v) V�i hi�u l
c t� ngày 01 tháng 03 n�m 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., � Chi nhánh Hà N	i và Chi 
nhánh Thành ph� H� Chí Minh �ã chuy�n quy�n s� h�u ho�t �	ng kinh doanh c�a kh�i ngân hàng 
bán l cho Ngân hàng TNHH M	t thành viên United Overseas Bank (Vi�t Nam) (Mã s� doanh 
nghi�p 0314922220) (“UOB Vi�t Nam”).
UOB Vi�t Nam là t� ch�c phát hành c�a t�t c� s�n phm thu	c kh�i ngân hàng bán l mang nhãn 
hi�u “Citi” t�i Vi�t Nam, và Ngân hàng Citibank, N.A., � Chi nhánh Hà N	i và Chi nhánh Thành ph� 
H� Chí Minh ch� �ang cung c�p m	t s� h� tr� nh�t ��nh trong giai �o�n chuy�n ti�p liên quan ��n 
các s�n phm �ó.
Các nhãn hi�u “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thi�t k� Vòng Cung cùng t�t c� nhãn hi�u t��ng t
 
và nh�ng hình th�c phái sinh t� chúng ���c UOB Vi�t Nam t�m th�i s� d�ng theo gi�y phép t� T�p 
�oàn Citigroup và các t� ch�c có liên quan.

(vi) Tôi/Chúng tôi �ã ��c, hi�u, và xác nh�n r�ng (các) s�n phm và/ho�c d�ch v� tôi/chúng tôi �ang 
��ng ký ���c bán và/ho�c cung c�p b�i UOB Vi�t Nam, trong �ó có m	t s� nhãn hi�u nh�t ��nh 
���c t�m th�i s� d�ng theo gi�y phép t� T�p �oàn Citigroup và các t� ch�c có liên quan. Tôi/ 
Chúng tôi c�ng ��ng ý r�ng b�t k� d�n chi�u nào ��n “Citibank Vi�t Nam” ; “Ngân Hàng Citibank”; 
"Citibank"; "Citi"; "Citi Group" và/ho�c d�n chi�u ��n Citibank v�i t� cách là ch� s� h�u c�a các 
hình th�c và chi nhánh/ m�ng l��i/ s�n phm/ d�ch v�/ quy�n l�i/ ��c quy�n/ v.v. trong t�t c� các 
��n �� ngh�, th�a thu�n, h�p ��ng, các �i�u kho�n, �i�u ki�n và/ho�c v�n b�n liên quan c�a 
Citibank, s� ���c hi�u là d�n chi�u ��n UOB Vi�t Nam trên m�i ph��ng di�n.

(vii) Tôi xác nh�n r�ng H�p Đ�ng Vay Tiêu Dùng này ���c hoàn thành b�i Tôi; ho�c t�t c� các thông 
tin trong H�p Đ�ng Vay Tiêu Dùng này ���c cung c�p và duy�t l�i b�i tôi. Tôi �ã ��c, hi�u và ��ng 
ý v�i t�t c� các n	i dung trong H�p Đ�ng Vay Tiêu Dùng này.
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Ch� ký ch� tài kho�n
Tín D�ng Linh Ho
t Citi/
Vay Tr� Góp Linh Ho
t 

Ch� ký có th�m quy�n c�a Ngân hàng 

Ngày:  ____________ / ________ / ____________

Ngày gi�i ngân:  ____/_________/ ____________

S� ti�n ���c gi�i ngân: _________________VNĐ

S� Tài Kho�n Tín D�ng Linh Ho�t Citi/

Vay Tr� Góp Linh Ho�t: _____________________Ngày:  ____________ / ________ / ____________
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