Kính gửi Quý khách,
Nếu Quý khách có khoản vay và hiện tại không có khả năng thanh toán các khoản đến hạn theo thỏa thuận của
hợp đồng vay vì thu nhập hoặc doanh thu bị giảm, do doanh nghiệp đóng cửa, lương không được thanh toán hoặc
giảm, hoặc doanh nghiệp ngừng hoạt động theo quy định tại Thông tư số 01 của Ngân Hàng Nhà Nước 01/2020/TT-NHNN, được sửa đổi theo Thông tư số 03, ngày 02 tháng 04 năm 2021 và Thông tư số 14, ngày 07
tháng 09 năm 2021 của Ngân Hàng Nhà Nước. Hoặc Quý khách bị ảnh hưởng trực tiếp do đại dịch COVID-19
(nhiễm bệnh/ cách ly tập trung) và không thể thanh toán cho khoản vay, sao kê thẻ tín dụng của Quý khách. Quý
khách vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách gửi thư đến Creditcounselor@citi.com từ địa chỉ email đã đăng ký với
Citi để được tư vấn về chương trình hỗ trợ của chúng tôi.
Lưu ý:
Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh cho việc giảm thu nhập như sau:
• Thông báo từ công ty về việc cắt giảm thu nhập do dịch bệnh Covid19; hoặc
• Chứng từ nhập viện / y tế trong trường hợp bị nhiễm bệnh, hoặc chứng từ liên quan đến cách ly bắt buộc làm
giảm thu nhập.
CHƯƠNG TRÌNH TRÌ HOÃN THANH TOÁN
• Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng không có khả năng chi trả các khoản trả góp đến hạn như quy định
trong hợp đồng vay hoặc các văn bản thỏa thuận vì lý do thu nhập bị ảnh hưởng do đóng cửa doanh nghiệp,
không nhận lương, giảm lương hay văn phòng không hoạt động v v. theo đúng hướng dẫn của Thông Tư số 01
của Ngân hàng Nhà Nước vào 13/3/2020 (Số TT 01/2020/TT-NHNN), được sửa đổi theo Thông tư số 03, ngày
02 tháng 04 năm 2021 (số TT 03/2021/TT-NHNN) và Thông tư số 14, ngày 07 tháng 09 năm 2021 (số TT
14/2021/TT-NHNN) của Ngân Hàng Nhà Nước.
• Chương trình chỉ áp dụng cho khoản vay được giải ngân trước ngày 01 tháng 08 năm 2021 với thời hạn vay
còn lại tối đa là 11 tháng.
• Khách hàng yêu cầu hỗ trợ phải cung cấp đầy đủ thông tin về tất cả khoản vay và số hợp đồng vay cho ngân
hàng để đảm bảo những biện pháp hỗ trợ được áp dụng đầy đủ cho các khoản vay. Khi khách hàng cung cấp
không đầy đủ, các khoản trả góp sẽ vẫn ra sao kê như đã quy định trên hợp đồng vay.
• Khách hàng không được tham gia khi quá hạn trả nợ trên 10 ngày.
• Trong thời gian được hỗ trợ, khách hàng sẽ không bị báo cáo nợ quá hạn trên khoản vay khi không thanh toán.
Tuy nhiên các khoản đến hạn thanh toán trên thẻ tín dụng (không được quy định trong Thông tư
01/2020/TT-NHNN, Thông tư sửa đổi số TT 03/2021/TT-NHNN và số TT 14/2021/TT-NHNN) sẽ vẫn quá hạn
như được quy định trong bản điều khoản và điều kiện thẻ tín dụng.
• Citi sẽ xem xét yêu cầu của khách hàng và toàn quyền đưa ra quyết định hỗ trợ cuối cùng.
• Khi khoản trả góp hợp lệ được phê duyệt trì hoãn theo Thông tư 01, Thông tư sửa đổi số 03 và 14, một (01) kỳ
trả góp có giá trị tương ứng sẽ được cộng vào cuối kỳ hạn của khoản vay khi khoản vay đến hạn (như đã quy
định trong hợp đồng cho vay ban đầu hoặc cập nhật). Các khoản thanh toán cụ thể như được cập nhật theo
chương trình hỗ trợ này sẽ được thông báo đến khách hàng qua bản sao kê hàng tháng. Để cho rõ ràng, (các)
bản sao kê này là một phần không tách rời của thỏa thuận cho vay giữa chúng tôi và Khách hàng.
• Mỗi yêu cầu trì hoãn thanh toán được phê duyệt, chỉ được áp dụng cho một (01) kỳ sao kê (1 tháng) cho từng
khoản vay. Mỗi khách hàng chỉ có thể được hỗ trợ tối đa ba (03) lần (3 tháng) nếu như có đầy đủ giấy tờ
chứng minh hợp lệ.
• Trong suốt khoảng thời gian hỗ trợ của Ngân Hàng về việc trì hoãn thanh toán, lãi suất vẫn có thể áp dụng trên
khoản trả góp đã ra sao kê và trên toàn bộ dư nợ vay còn lại. Việc tính hay không tính các phần lãi này đều
hoàn toàn do Ngân Hàng quyết định.
• Khi khách hàng yêu cầu tất toán khoản vay trong thời gian hỗ trợ trì hoãn thanh toán, phí tất toán trước hạn vẫn
được áp dụng như quy định của Ngân Hàng.
• Trừ các điểm đã nêu bên trên, toàn bộ điều khoản và điều kiện của khoản vay vẫn tiếp tục có hiệu lực như đăng
tải trên trang chủ của ngân hàng tại www.citibank.com.vn.
CHƯƠNG TRÌNH MIỄN GIẢM LÃI VÀ PHÍ
Áp dụng cho những Khách hàng cá nhân của thẻ tín dụng và vay tiêu dùng bị ảnh hưởng do Covid 19 trong 2
trường hợp sau:
Nhóm 1 : Khách hàng bị cách ly, nhiễm virut hoặc ảnh hưởng do Chỉ thị 16/CT-TT (không được quy định trong
Thông tư 01, Thông tư sửa đổi 03 và 14).
Nhóm 2 : Khách hàng không có khả năng thanh toán đúng hạn các nghĩa vụ theo các điều khoản hợp đồng hoặc
thỏa thuận do việc giảm thu nhập ví dụ như dừng kinh doanh, không nhận được lương, giảm lương, văn phòng
không hoạt động, vv. theo Thông Tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư sửa đổi số TT 03/2021/TT-NHNN và số TT
14/2021/TT-NHNN.
• Khách hàng phải nêu rõ sản phẩm cần được cần được hỗ trợ, nếu bất cứ sản phẩm nào không được cung cấp
thì lãi và phí sẽ vẫn được tính như quy định của ngân hàng.
• Khách không được quá hạn thanh toán trên 29 ngày để có thể đề nghị hỗ trợ miễn lãi và phí.
• Việc miễn lãi và phí không ảnh hưởng đến nhóm nợ của khách hàng, mỗi khách hàng chỉ được hỗ trợ ba (03)
lần trong suốt thời gian chương trình có hiệu lực. Khách hàng phải thanh toán đủ phần nợ gốc và/ hoặc các
khoản phải trả phát sinh để tránh ảnh hưởng đến việc phân loại nợ của khách hàng.
• Chỉ áp dụng đối với khoản nợ phát sinh trước ngày 01 tháng 08 năm 2021.

