HP ĐNG VAY TIÊU DÙNG

(DÀNH CHO TÀI KHON TÍN DNG LINH HOT CITI /VAY TR GÓP LINH HOT)
Bng vic in vào Hp ng này, Quý khách ng ý ng ký sn phm sau và chu s ràng buc
b i Hp ng này và b i Bn Các Điu khon và Điu kin c a Tài Khon Tín D ng Linh Ho t
Citi/Vay Tr Góp Linh Ho t (xin ánh du (√) vào ô Quý khách mun chn):
 Vay Tiêu Dùng Linh Hot (trên Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi)
 Vay Tr Góp Linh Hot (trên Tài Khon Vay Tr Góp Linh Hot)
Trong trng hp Vay Tr Góp Linh Hot (trên Tài Khon Vay Tr Góp Linh Hot) ng ký trên ây
ca Quý khách không c Citibank chp thun, bng vic in vào Hp ng này, Quý khách có
mun ng ký sn ph m Vay Tiêu Dùng Linh Hot (trên Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi) theo
nh ng thông tin và iu kin c nêu ti các mc I, II, III, IV, V, VI và VII ca Hp ng này, và ch u
s ràng bu c bi Hp ng này và bi Bn Các Điu khon và Điu kin ca Tài Khon Tín Dng
Linh Hot Citi/Vay Tr Góp Linh Hot không?
 Có
 Không
Vay Tr Góp Linh Hot (trên Tài Khon Vay Tr Góp Linh Hot) và Vay Tiêu Dùng Linh Hot (trên Tài
Khon Tín Dng Linh Hot Citi) sau ây c gi chung là Vay Tiêu Dùng.
Vui lòng in toàn b các chi tit bng CH IN HOA, dùng du chn (√) và ính kèm các giy t cn
thit  ng ký Vay Tiêu Dùng. Tt c các thut ng vit hoa c s dng trong Hp Đng Vay
Tiêu Dùng này nu không c  nh ngha khác i thì s có ý ngha nh c quy  nh trong Bn Điu
Khon và Điu Kin Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Góp Linh Hot. Theo quy  nh ca
Lut hin hành, chúng tôi có th yêu cu cung cp các loi hóa n, tài liu chng minh vic nhn và
s dng Khon Vay Tiêu Dùng.
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Danh xng:

 Ông

H và Tên:
S CMND/ H Chiu:

 Cô
H

 Bà

 Tin S
Tên

do

cp ngày

S in thoi:
Đ a ch thng trú:
Phng

Qun

Tnh/Thành ph

II. CHI TI T KHON VAY TIÊU DÙNG
Nu Quý khách ã c cp Th Tín Dng/Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Góp Linh
Hot, vui lòng cung cp S tài khon:
Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi:
Vay Tr Góp Linh Hot:
Th Tín Dng:
S tin Quý khách yêu cu vay (Vui lòng ghi rõ): VNĐ
S tin vay bng ch :
Quý khách theo ây chp thun không hy ngang rng (i) S Tin Vay Đc Duyt s do Citibank
toàn quyn quyt  nh và có th s thp hn s tin Quý khách yêu cu vay; theo ó, (ii) Lãi Sut
Đc Duyt có th s cao hn vi Lãi sut vay mà Quý khách yêu cu và (iii) nh ng thay i này s
c xác nhn vi Quý khách trc khi gii ngân qua in thoi và  a ch th in t mà Quý khách
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 ng ký vi Citibank, hoc qua biu mu Xác Nhn Đ Gii Ngân, hoc qua kênh ngân hàng tr c
tuyn, hoc ng dng di  ng Citi Mobile®. Quý khách ng thi chp thun rng cu c gi s c
ghi âm, lu tr cùng vi xác nhn ca Quý khách thông qua các kênh nêu trên, c coi là m t phn
không th tách ri ca Hp Đng Vay Tiêu Dùng gi a Quý khách và Citibank.
K h n:

 24 tháng  36 tháng  48 tháng  Khác:

Lãi sut vay:

%/nm

M c ích vay Tiêu dùng:
 Phng tin i li  trong nc
 Phng tin i li  nc ngoài
 Đ dùng, trang thit b gia ình  trong nc
 Đ dùng, trang thit b gia ình  nc ngoài
 Hot  ng vn hóa, th thao  trong nc
 Hot  ng vn hóa, th thao  nc ngoài
 Du l ch  trong nc
 Du l ch  nc ngoài
 Giáo dc  trong nc
 Giáo dc  nc ngoài
 Y t  trong nc
 Y t  nc ngoài
 Mua nhà  
 Sa nhà
 Thuê nhà 
 Phc v i sng (Vui lòng ghi rõ):
Phng thc Vay Tiêu Dùng: Vay tr góp.
Điu kin vay: Là Công dân Vit Nam; t 21 n 60 tui hoc t 21 n 65 tui i vi khách hàng
Citigold; các iu kin khác do Citibank quy  nh.
Citibank s tin hành th m  nh mc ích s dng khon gii ngân ca khách hàng thông qua chng
t hoc thông qua kho sát th c t. Chúng tôi cng có th tin hành kim tra giám sát mc ích s
dng khon gii ngân thông qua vic yêu cu Quý khách cung cp chng t hoc kho sát th c t
sau khi khon vay c gii ngân thành công theo nh quy  nh n i b ca Ngân hàng tùy vào tng
thi im. Nu khon vay c s dng cho mc ích khác vi mc ích ã kê khai, Citibank s có
quyn yêu cu Quý khách cung cp các chng t liên quan n vic s dng khon vay hoc có
quyn thu hi khon vay bt c lúc nào k c vic khóa Tài khon và thu hi toàn b s d ca (các)
khon gii ngân hin có trên tài khon và chm dt các quan h hin ti gi a Quý khách và Citibank.
Tùy thu c vào tng các khon gii ngân c chp thun bi Citibank, theo quy  nh n i b ca Ngân
hàng ti tng thi im, chúng tôi có th yêu cu chng t chng minh mc ích s dng cho khon
Vay tiêu dùng. Vui lòng gi bn sao Hóa n Thu, Hp ng mua bán và chng t chng minh tin
ã tr cho ngi th hng, hoc chng t phù hp khác  chng minh mc ích s dng vi các
khon Vay tiêu dùng linh hot c yêu cu ti thi im trc hoc sau khi gii ngân.
Mt s ví d v m c ích vay không c chp nhn:
• Cá cc/Đánh bc
• Tr n vay/th tín dng
• Mua ngoi t
• Đu t và mua bo him
• Mua vàng không nhm mc ích tiêu dùng cá nhân
• Cho vay
(mc ích tiêu dùng cá nhân hp l gm trang sc,
• Các mc ích liên quan n tin o
quà ci, v.v…)
• Gi tin tit kim
III. CH ĐNH THU N T ĐNG

 Tôi ng ý rng Citibank c quyn ghi n t  ng t tài khon thanh toán ca tôi ti Citibank

c nêu di ây,  thanh toán cho các khon n ca tôi i vi Citibank, cho dù ang tn ti
hoc s phát sinh trong tng lai, liên quan ti (các) khon Vay Tiêu Dùng Linh Hot (trên Tài
Khon Tín Dng Linh Hot Citi) và/hoc khon Vay Tr Góp Linh Hot (trên Tài Khon Vay Tr
Góp Linh Hot) c m theo Hp Đng Vay Tiêu Dùng này.
 Tài khon Đa Nng (VNĐ)
 Tài khon Bc Thang (VNĐ)
 Tài khon Tích ly (VNĐ)
S tài khon:
(Nu Quý khách cha có tài khon ti Citibank, vui lòng ng ký m tài khon bng cách in vào
Mu Đn Đng Ký M Tài Khon và Đng Ký Sn Ph m Citibank)
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 Tôi cha có tài khon và hin ang làm th tc m Tài khon thanh toán vi Citibank (“Tài Khon

Đang Đng Ký”). Tôi theo ây y quyn cho Ngân hàng cung cp S tài khon ca Tài Khon
Đang Đng Ký ca tôi ti Hp Đng này. Tôi ng ý rng, sau khi Tài Khon Đang Đng Ký ca tôi
c m, Citibank c quyn ghi n t  ng t Tài Khon Đang Đng Ký ca tôi ti Citibank c
Ngân hàng cung cp di ây,  thanh toán cho các khon n ca tôi i vi Citibank, cho dù
ang tn ti hoc s phát sinh trong tng lai, liên quan ti (các) khon Vay Tiêu Dùng Linh Hot
(trên Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi) và/hoc khon Vay Tr Góp Linh Hot (trên Tài Khon
Vay Tr Góp Linh Hot) c m theo Hp Đng Vay Tiêu Dùng này.
 Tài khon Tích ly (VNĐ)
S tài khon ca Tài khon Đang Đng Ký ti hp ng m tài khon ngày
/
/
(ch
cho trng hp khách hàng cha có và ang làm th tc m Tài khon Thanh Toán vi Citi) s c
xác nhn ti Th Chp Nhn M Tài Khon Thanh Toán và là m t phn không tách ri ca Ch  nh
thu n t  ng này.
Tôi ng ý vi nhng iu khoàn và iu kin sau:
1. Citibank c quyn ghi n (và nu cn, t  ng ghi có vào tài khon ca Tôi/Chúng tôi  iu
chnh nh ng lnh ghi n b l i) các khon thanh toán và các khon phí/lãi hàng tháng cho (các) tài
khon Tín Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Góp Linh Hot. Vic ngân hàng trích n t tài khon nêu
trên nhm thu nh ng khon n liên quan ti các ngha v ca Tôi/Chúng tôi cho Citibank theo
tha thun giao kt ca Tôi/Chúng tôi vi Citibank. Vic ghi n s c th c hin vào ngày n
hn thanh toán hoc ngày làm vic tip theo nu ngày n hn thanh toán ri vào ngày không
làm vic. Nh vy, Tôi/Chúng tôi m bo chu n b y  s tin trong tài khon ti Citibank cho
tt c các khon thanh toán n hn ÍT NHT 2 NGÀY trc ngày n hn thanh toán. Tôi/Chúng
tôi hiu và tha nhn rng Citibank s, vi toàn quyn quyt  nh ca mình, không ch u trách
nhim th c hin vic Thu N T Đ ng nu tài khon thanh toán ca tôi/chúng tôi không có  s
d theo yêu cu trên ây hoc nu tài khon thanh toán ca tôi/chúng tôi b óng, tm dng,
hoc phong ta.
2. Tôi/Chúng tôi có th hy vic Thu N T Đ ng này bng cách gi thông báo bng vn bn ti
Citibank trong thi gian và phng thc hp lý  th c hin yêu cu. Tôi/Chúng tôi ng ý và xác
nhn rng tt c các hành  ng và công vic th c hin bi Citibank k t thi im chm dt hiu
l c ca vic y quyn cho Citibank trc n thi im mà Citibank bit c s chm dt hiu l c
ó vn có giá tr và gi nguyên hiu l c. Tng t , Citibank cng có th thông báo chm dt s
tha thun v vic Thu N T Đ ng này vi Tôi/Chúng tôi bng vn bn.
3. Vào ngày n hn thanh toán,Tôi/Chúng tôi ng ý rng Citibank có th, vi toàn quyn quyt
 nh ca mình, xác  nh th t u tiên thanh toán cho các khon n hn mà Tôi/Chúng tôi có
ngha v thanh toán theo hp ng gi a Tôi/Chúng tôi vi Citibank. Trong trng hp cn chuyn
i tin t  th c hin vic Thu N T Đ ng, tôi/chúng tôi theo ây ng ý rng t giá hi oái s
do Citibank toàn quyn quyt  nh.
4. Tôi/Chúng tôi theo ây ng ý ch u toàn b ri ro, tn tht, thit hi, tin pht, tin phí, tin bi
thng thu c mi th loi phát sinh t hoc liên quan n vic Citibank, vi toàn quyn quyt  nh
ca mình, l a chn vic không thanh toán hoc xác  nh th t u tiên thanh toán theo quy  nh
ti Điu 1 và Điu 3 trên ây.
5. Tôi/Chúng tôi theo ây ng ý và tha nhn rng do nh ng chc nng c bit trong h thng k
thut ca ngân hàng, tùy tng thi im, giao d ch thanh toán có th mt nhiu thi gian hn bình
thng  c ghi nhn, và trong nh ng trng hp ó, vic thanh toán s có hiu l c ngay khi
h thng k thut ca ngân hàng cho phép.
6. Citibank có quyn, bng vn bn thông báo hoc bt k phng tin thông báo nào mà Citibank
cho là phù hp, vào bt c lúc nào và vì bt k lý do gì, sa i, b sung, hoc thay th các Điu
khon và Điu kin áp dng i vi vic Thu N T Đ ng. Tôi/chúng tôi theo ây hiu và tha nhn
rng vic tôi/chúng tôi tip tc s dng c ch Thu N T Đ ng sau ó có ngha là chúng tôi ng
ý ch u ràng bu c bi nh ng sa i, b sung, hoc thay th này.
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IV. CH ĐNH THANH TOÁN

 Ghi có vào tài khon c a Bên th h ng:
Bên th hng:
S tài khon:

Tên ngân hàng:

Chi nhánh:

Mã ngân hàng (nu có):

 Ghi có vào tài khon c a tôi:
S tài khon:

Tên ngân hàng:

Chi nhánh:

Mã ngân hàng (nu có):

Bng vic ch  nh ghi có vào tài khon ca tôi, tôi xác nhn rng tôi ã ng vn t có  thanh toán,
chi tr cho các chi phí thu c phng án, d án phc v i sng nh ã nêu ti Mc ích Vay tiêu
dùng  mc II.
Xác nhn c a khách hàng
Tôi hiu rng khon vay c gii ngân vào tài khon ca tôi s tùy thu c vào li khai trên và phù
hp vi các trng hp c pháp lut cho phép. Tôi xác nhn rng nh ng thông tin c cung cp
trên ây là úng và chính xác. Tôi xác nhn thêm rng tôi s ch u trách nhim cho bt k các hình
thc ch tài nào (bao gm vic thu hi khon vay này và các khon vay khác (nu có) ca tôi trên
Tài khon Vay Tín Dng Linh Hot/ Vay Tr Góp Linh Hot), trong trng hp thông tin c cung
cp trên b phát hin là sai s thât.
V. CÁC QUY ĐNH KHÁC
Lãi hàng tháng

Đc tính bng cách nhân lãi sut vi s d n gc còn li và chia cho 12 tháng.
Nu t ngày gii ngân n ngày ra sao kê u tiên ít hn 30 ngày, lãi phi tr
trong tháng s c tính theo s ngày th c t (d a trên c s 365 ngày/nm).

Phí tr n vay
trc hn

4% ca tng d n gc hin ti nu tt toán trong 30 tháng u

Khon thanh toán Đi vi d ch v Vay Tiêu Dùng, Quý khách phi thanh toán toàn b Khon thanh
toán hàng tháng, bao gm s tin gc phi tr và lãi hàng tháng, vào ngày n
hàng tháng
hn.
VI. ĐIU KHON VÀ ĐIU KI N
1. Bng vic tham gia chng trình (“Chng trình”) Vay Tiêu Dùng ca Tài Khon Tín Dng Linh
Hot Citi/Vay Tr Góp Linh Hot (“Khon Vay Tiêu Dùng”) và ch  nh thanh toán ca Quý khách
liên quan n Chng trình (“Ch Đ nh Thanh Toán”), Quý khách s b ràng bu c bi bn Điu
khon và Điu kin này cng nh nh ng n i dung khác trong Hp ng này (“Các Điu Khon”) và
các lut l, quy trình hoc ch  nh nào khác mà chúng tôi, Ngân hàng Citibank N.A., Vit Nam và
nh ng ngi c y quyn a ra vào tng thi im.
2. Quý khách cng s b ràng bu c bi Các Điu khon và Điu kin ca Tài Khon Tín Dng Linh
Hot Citi/ Vay Tr Góp Linh Hot áp dng cho Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/Vay Tr Góp Linh
Hot ca Quý khách.
3. Hn mc ti thiu ca Khon Vay Tiêu Dùng là 10 triu ng hoc bt k hn mc nào do Citibank
toàn quyn thay i theo tng thi im.
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4. Khon vay yêu cu trong Hp Đng này (bao gm lãi vay và bt c các phí d ch v thu trc nào
khác c áp dng), và các Khon Vay Tiêu Dùng Quý khách ang có vi Citibank không c vt
quá hn mc tín dng c cp cho Tài Khon ca Quý khách.
5. S tin Vay Tiêu Dùng s c gim tr vào Hn mc Tín Dng ca Tài khon ca Qúy khách. Hn
mc tín dng còn li ca Tài Khon ca Quý khách s b gim tr m t khon bng s tin Vay Tiêu
Dùng, nhng hn mc s c khôi phc tng ng vi s tin thanh toán hàng tháng ca Quý
khách.
6. Nu Quý khách không thanh toán cho chúng tôi s tin thanh toán ti thiu c ghi trong bt k
bn sao kê Tài Khon nào hoc tóm tt thông tin Tài Khon trc ngày ra sao kê k tip ã c
ghi rõ trong bn sao kê Tài Khon hoc c thông báo cho Quý khách bng các phng thc khác
thì tùy tng trng hp Quý khách s phi tr thêm m t khon tin lãi bng vi lãi pht chm tr
áp dng cho Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/Vay Tr Góp Linh Hot tính trên tt c các khon
tr góp hàng tháng n hn nhng cha c thanh toán.
7. Vic chp thun Ch Đ nh Thanh Toán ca Quý khách do chúng tôi toàn quyn quyt  nh và d
n trong Tài Khon ca quý khách không c vt quá 95% hn mc tín dng ca Tài Khon ca
Quý khách.
8. Không làm phng hi n các quyn nào khác ca chúng tôi theo Các Điu khon và Điu kin
ca Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Góp Linh Hot, chúng tôi có quyn yêu cu hoàn
tr ngay lp tc toàn b d n tn ng theo Chng trình này khi xy ra m t trong nh ng s kin
sau ây:
(i) Quý khách vi phm bt k iu nào ca Điu Khon ca hp ng này nào hoc bt k iu nào
ca Điu Khon và Điu kin ca Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Góp Linh Hot;
(ii) Quý khách không tr các khon thanh toán n hn theo Điu Khon ca hp ng này và Điu
Khon và Điu kin ca Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Góp Linh Hot;
(iii) Tài Khon ca Quý khách b óng bi Citibank hay bi Quý khách;
(iv) Quý khách cung cp thông tin sai lch, không chính xác, hoc gây nhm ln v Quý khách và
ngi có liên quan ca Quý khách;
(v) Khon Vay Tiêu Dùng c s dng cho mc ích khác vi mc ích c Quý khách tha nhn
trong Hp ng; hoc
(vi) Quý khách chm dt tham gia Chng trình.
9. Quý khách có th tt toán các khon Vay Tiêu Dùng bng cách thanh toán toàn b d n còn li
sau khi ã thông báo cho chúng tôi bng vn bn hoc gi Citiphone theo s in thoi
(84 28) 3521 1111 trc 01 tháng. Trong trng hp này, các d n còn li ca Khon Vay Tiêu Dùng
c Quý khách thanh toán s c ghi nhn trong sao kê ca tháng ó theo úng Điu khon ca
Hp ng này. Ngoài ra, Citibank có quyn tính phí tr n vay trc hn mà Citibank có th thông
báo cho Quý khách theo tng thi im. Chúng tôi không cho phép tr trc tng phn.
10.Lãi Sut Hin Hành hay gi là Lãi sut, c quyt  nh bi chúng tôi và c dùng làm c s tính
tin lãi hàng tháng. S tin tr góp hàng tháng là c  nh nhng t l gi a lãi và vn gc là thay
i. Tin lãi hàng tháng c tính bng cách nhân lãi sut vi s d n cha thanh toán ca Khon
Vay Tiêu Dùng và chia u cho 12 tháng. Nu t ngày gii ngân ca Khon Vay Tiêu Dùng n ngày
ra sao kê tài khon u tiên di 30 ngày, lãi sut phi tr trong tháng s c tính theo s ngày
th c t (lãi sut c tính trên c s 365 ngày/nm).
11. Ch Đ nh Thanh Toán không th b hy b n phng t phía Quý khách nu không có s chp
thun bng vn bn ca chúng tôi.
12.Quý khách ng ý cho phép:
(i) Chúng tôi chuyn hoc tit l thông tin cho bt k trung tâm thông tin tín dng nào; và
(ii) Trung tâm thông tin tín dng c cung cp cho bt k thành viên hoc n v ng ký s dng
thông tin c công nhn bi Ngân Hàng Nhà Nc Vit Nam bt k thông tin nào liên quan n
Quý khách và/hoc bt k tài khon nào ca Quý khách vi chúng tôi (và cho bt k mc ích nào)
do Lut hin hành yêu cu.
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13.Sau khi Khon Vay Tiêu Dùng c chp thun, chúng tôi cn ti thiu 05 ngày làm vic  th c
hin vic ghi n s tin vay t Tài Khon ca Quý khách và ghi có vào tài khon vãng lai c ch
 nh bi Quý khách.
14.Quý khách ch u hoàn toàn trách nhim trong vic th c hin các khon thanh toán liên quan n
tài khon khác ca Quý khách nu c yêu cu trc khi Khon Vay Tiêu Dùng c ghi có và
phi tuân th iu khon i kèm. Quý khách cng ch u trách nhim cho bt k khon phí, hay l
phí c tính bi ngân hàng khác nu séc b tr li vì bt c lý do gì hoc vì hn mc còn li trong
Tài Khon ca Quý khách không   th c hin thanh toán.
15.Quý khách s b ràng bu c bi nh ng quyt  nh ca Chúng tôi v các vn  liên quan n Chng
trình và Ch Đ nh Thanh Toán.
16. Quý khách xác nhn rng Quý khách ã c, hiu và ng ý s b ràng bu c bi Các Điu Khon
này cng nh tuân theo các iu kin và iu kin nh xác nhn trong Đn Đng Ký M Tài Khon
và Đng Ký Sn Ph m Citibank. Hn n a, Quý khách ng ý rng Các Điu Khon này là phn b
sung ca Các Điu khon và Điu kin ca Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Góp Linh
Hot iu chnh mi quan h ca ngân hàng vi Quý khách. Trong trng hp có s không nht
quán gi a Các Điu Khon này và Các Điu khon và Điu kin ca Tài Khon Tín Dng Linh Hot
Citi/ Vay Tr Góp Linh Hot, Các Điu Khon này s c u tiên áp dng.
17. Citibank áp dng các khon thanh toán nhn c theo th t u tiên sau ây:
(i) Các khon vn gc cha thanh toán chiu theo bt c chng trình vay tr góp nào ca
Citibank
(ii) Các khon lãi và phí cha tr thanh toán theo bt c chng trình vay tr góp nào ca
Citibank
(iii) Các khon lãi, phí và l phí cha thanh toán khác
(iv) Tt c các khon thanh toán vt khon thanh toán toàn b s c xem là s d ghi có và
không c dùng  cn tr vào tin lãi ca khon tr góp.
18. Sn ph m vay tiêu dùng c  cp trong hp ng này không c  ngh cho các cá nhân là
ngi c trú ti Liên minh Châu Âu, Khu v c Kinh t Châu Âu, Thy S, Guernsey, Jersey, Monaco,
San Marino, Vatican, Đo Man, Nc Anh, Brazil, hoc New Zealand. Tài liu này không, và không
nên c din gii là m t  ngh , li mi hoc chào mi mua hoc bán bt k sn ph m và d ch
v nào c  cp  ây cho nh ng cá nhân ó.
VII. XÁC NHN VÀ KÝ TÊN
1. Tôi xác nhn rng tt c nh ng thông tin c cung cp trong Hp ng này là úng và chính xác.
Tôi cam kt thông báo ngay lp tc cho Ngân hàng Citibank, N.A.,  Chi nhánh Thành ph H Chí
Minh và/hoc Ngân hàng Citibank, N.A.  Chi nhánh Hà N i (“Citibank N.A., Vit Nam” hoc
"Citibank") ã tham gia giao kt Hp ng này nu có bt k thông tin nào thay i. Tôi y quyn
cho Citibank xác nhn thông tin trong Hp ng này vi các bên liên quan, nhn và trao i thông
tin ca tôi vi các bên liên quan tùy tng thi im. Tôi chp nhn và ng ý rng lãi sut gii
thiu cho tôi là lãi sut áp dng hin hành và có th thay i. Tôi chp nhn và ng ý rng
Citibank có toàn quyn quyt  nh vic phê duyt hn mc Khon Vay Tiêu Dùng cho tôi trong
Hp ng này và Citibank có quyn t chi hoc tng hn mc Khon Vay Tiêu Dùng nu thy cn
thit mà không cn a ra lý do. Tôi hiu rng nhân viên ca các doanh nghip tham gia chng
trình Citi@Work c hng lãi sut u ãi hn so vi lãi sut công b. u ãi này s b hy b nu
Tôi không còn làm vic ti doanh nghip ó hoc doanh nghip này không còn tham gia chng
trình Citi@Work.
2. Tôi xác nhn rng:
(i) Khon Vay Tiêu Dùng cung cp cho tôi c s dng cho mc ích tiêu dùng cá nhân và theo
úng Các Điu khon và Điu kin ca Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Góp Linh Hot,
và quy  nh pháp lut ca Vit Nam.
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(ii) Khon vay s không c s dng  mua các sn ph m u t và bo him. Trong trng hp
các khon vay c s dng cho mc ích trên, Citibank có quyn th c hin mi hành  ng cn
thit  phù hp vi chính sách ca Citibank, bao gm nhng không gii hn vic thanh lý các sn
ph m Đu t/Bo him ca Tôi ti thi im ó. Tôi chp nhn ch u toàn b nh ng chi phí Citibank
phi ch u trong trng hp này.
(iii) Tôi hoàn toàn hiu rõ các ngha v tr n theo các Khon Vay Tiêu Dùng mà tôi yêu cu vi Ngân
hàng và xin xác nhn rng các khon thanh toán  nh k ca Khon Vay Tiêu Dùng nm trong kh
nng tr n ca tôi và không gây ra bt k khó khn tài chính nghiêm trng nào.
(iv) Tôi hoàn toàn ng ý cung cp các thông tin thu nhp ca tôi cho Citibank.
Tôi hiu rng Citibank d a trên cam kt này ca tôi và Các Điu khon và Điu kin ca Tài Khon
Tín Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Góp Linh Hot  xem xét vic chp thun cho tôi vay.
Tôi ã c và hiu Các Điu khon và Điu kin ca Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr
Góp Linh Hot trc khi n p Hp ng này. Bng vic ký tên vào Hp ng này, tôi ng ý b ràng
bu c bi tt c các n i dung và iu khon c quy  nh trong ây và trong Các Điu khon và
Điu kin ca Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Góp Linh Hot.
Tôi hiu và ng ý rng S Tin Vay Đc Duyt s (i) c Citibank toàn quyn quyt  nh thay
i và (ii) c thông báo cho tôi qua in thoi.
Ngân hàng s gi m t bn chính ca Hp ng này và tôi gi m t bn sao Hp ng. Tôi theo ây
xác nhn rng tôi ã kim tra và tha nhn rng bn sao Hp ng do tôi gi ging hoàn toàn v
mt n i dung vi bn chính ca Hp ng. Tôi theo ây cam kt rng tôi s gi gìn tài liu này toàn
vn không b chnh sa, thay i, hy hoi, trong quá trình th c hin Hp ng c giao kt gi a
các bên.
(v) Vào ngày 14 tháng 1 nm 2022, Ngân hàng Citibank, N.A., Chi nhánh Thành ph H Chí Minh và
Chi nhánh Hà N i (“Citi Vit Nam”) ã ký kt m t tha thun vi Ngân hàng TNHH M t Thành viên
United Overseas Bank (Vit Nam) (“UOB Vit Nam”)  mua li mng kinh doanh ngân hàng bán
l ca Citi Vit Nam (“Giao d ch Chuyn nhng”). Citi Vit Nam và UOB Vit Nam ã có c các
xác nhn không phn i cn thit t các c quan qun lý nhà nc  hoàn tt Giao d ch Chuyn
nhng. Citi Vit Nam d kin rng Giao d ch Chuyn nhng s c hoàn tt vào Quý 12023
(“Ngày Hiu l c”). Ngày Hiu l c c th m t khi c xác  nh s c thông báo cho khách hàng
hin h u ca Citi Vit Nam.
Tôi theo ây ng ý không hy ngang rng tt c các sn ph m và d ch v ngân hàng ca Citi Vit
Nam mà tôi có, dù là riêng l hoc cùng vi nh ng ngi khác (“các Sn ph m Citi”), s c
chuyn giao cho UOB Vit Nam vào Ngày Hiu l c, nh là m t phn ca Giao d ch Chuyn nhng.
Tt c các hp ng, tài liu, iu khon và iu kin, trao i và tha thun có liên quan gi a tôi
vi Citi Vit Nam v các Sn ph m Citi s c chuyn giao cho UOB Vit Nam và s duy trì y
 giá tr và hiu l c. Nu tôi có các tài khon và/hoc tin gi vi Citi Vit Nam và tài khon
và/hoc tin gi này c s dng làm bin pháp bo m cho bt k th tín dng hoc giao d ch
nào vi Citi Vit Nam, bt k quyn, quyn li và li ích nào i vi bin pháp bo m ó cng s
c chuyn giao cho UOB Vit Nam và UOB Vit Nam s c quyn hng các quyn, quyn li
và li ích ó nh th UOB Vit Nam là Citi Vit Nam.
S ng ý ca tôi cng s xác nhn li rng tôi ng ý cho Citi Vit Nam tit l và/hoc chuyn
giao cho UOB Vit Nam các thông tin ca tôi, bao gm các thông tin cá nhân và thông tin liên quan
n (các) tài khon ca tôi và/hoc (các) sn ph m khác hin ti và trc ây mà tôi ang hoc
ã c Citi Vit Nam cung cp, trong phm vi ti a cn thit  th c hin Giao d ch Chuyn
nhng.
(vi) Tôi ng ý và xác nhn rng, bng vic ký và n p n ng ký (các) sn ph m này cho Citibank,
tôi ng ý rng nu h s ng ký ca tôi cha c Citibank chp nhn trc Ngày Hiu l c, k
t Ngày Hiu l c UOB Vit Nam s tip tc xem xét và x lý h s ng ký ca tôi và trong trng
hp UOBV Vit Nam chp nhn h s ng ký ó, cung cp các sn ph m và/hoc d ch v có liên
quan cho tôi. Cho mc ích này, tt c các dn chiu n Citibank trong h s ng ký cng nh
trong các iu khon và iu kin ca các sn ph m và/hoc d ch v có liên quan s c hiu là
dn chiu n UOB Vit Nam k t Ngày Hiu l c.
(vii) Tôi xác nhn rng Hp Đng Vay Tiêu Dùng này c hoàn thành bi Tôi; hoc tt c các thông
tin trong Hp Đng Vay Tiêu Dùng này c cung cp và duyt li bi tôi. Tôi ã c, hiu và ng
ý vi tt c các n i dung trong Hp Đng Vay Tiêu Dùng này.
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Ch ký ch tài khon
Tín D ng Linh Ho t Citi/
Vay Tr Góp Linh Ho t

Ch ký có thm quyn Citibank N.A., Vit Nam

Ngày: ____________ / ________ / ____________
Ngày gii ngân: ____/_________/ ____________
S tin c gii ngân: _________________VNĐ
S Tài Khon Tín Dng Linh Hot Citi/
Ngày: ____________ / ________ / ____________

Vay Tr Góp Linh Hot: _____________________

FOR BANK’S USE ONLY
Officer’s Name:

Agent Code:

Source Code:

Introducer Code:

TVR Maker
Name

 No
TVR Checker
Name

Ngân hàng Citibank, N.A.,  chi nhánh thành ph H Chí Minh.
Đ a ch: 115 Nguyn Hu, Phng Bn Nghé, Qun 1, Thành ph H Chí Minh
MSDN: 0312443416
Ngân hàng Citibank, N.A,  chi nhánh Hà Ni.
Tng Trt, Tng 11, Tng 12A và Tng 12B, Tòa nhà Horison, S 40 Ph Cát Linh, Phng Cát Linh,
Qun Đng Đa,Thành ph Hà N i
MSDN: 0100112444
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