THÔNG BÁO CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN THẺ TÍN DỤNG STANDARD CHARTERED
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“Ngân Hàng”) xin chân thành cảm ơn Quý
khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. Kể từ ngày 21 tháng 06 năm 2019, Ngân hàng cập
nhật "Các Điều Khoản Thẻ Tín Dụng” áp dụng cho tất cả các loại Thẻ Tín Dụng được phát hành bởi Ngân Hàng.
Chúng tôi xin tóm tắt các điểm cập nhật như sau:
Điều 3: Hạn Mức Tín Dụng
3.5

Khách Hàng có thể sử dụng vượt quá Hạn Mức Tín Dụng hoặc hạn mức rút tiền mặt do Ngân Hàng

quy định trong phạm vi pháp luật cho phép và phải được Ngân Hàng chấp thuận thông qua việc đánh giá rủi ro
tín dụng của Khách Hàng hoặc Tài Khoản Thẻ của Khách Hàng tại một thời điểm cụ thể. Một khoản phí có thể
được áp dụng cho việc vượt Hạn Mức Tín Dụng này, và khoản phí này sẽ được quy định tại Biểu Phí Thẻ Tín
Dụng và thông báo đến Khách Hàng.
3.6

Trừ trường hợp được Ngân Hàng chấp thuận, nếu Khách Hàng vượt quá Hạn Mức Tín Dụng hoặc bất

kỳ việc gia hạn cho Hạn Mức Tín Dụng tạm thời đã hết hạn, Khách Hàng phải lập tức thanh toán khoản vượt
quá Hạn Mức Tín Dụng bên cạnh bất kỳ khoản thanh toán mà Ngân Hàng yêu cầu.

Điều 8: Thanh toán
8.14

Khách Hàng không được phép duy trì số dư có trên Tài Khoản Thẻ trong mọi trường hợp, bao gồm

nhưng không giới hạn, nộp tiền mặt, chuyển khoản vào Tài Khoản Thẻ hoặc thanh toán vượt quá Dư Nợ Hiện
Tại. Trong trường hợp Tài khoản Thẻ của Khách Hàng có số dư có bằng hoặc lớn một ngưỡng nhất định mà
ngưỡng này sẽ do Ngân Hàng ấn định tùy từng thời điểm, Ngân Hàng có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào, hoàn
trả số dư đó cho Khách Hàng vào tài khoản thanh toán của Khách Hàng tại Ngân Hàng, hoặc bằng tiền mặt theo
chỉ thị của Khách Hàng. Số dư có này được xác định bằng tổng các khoản ghi có trừ đi tổng giá trị giao dịch thẻ
tại bất kỳ thời điểm nào mà hệ thống của Ngân Hàng có thể thực hiện việc xác định số dư này.
Điều 9: Việc Hủy bỏ và chấm dứt
9.2

Nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý cho rằng:

•

Việc để Quý khách tiếp tục sử dụng Tài khoản Thẻ có thể gây tổn thất cho Ngân hàng, hoặc có thể

khiến cho Ngân hàng vi phạm luật; hoặc
•

Quý khách đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ khác của Ngân

hàng.
Ngân hàng có thể hủy bỏ hoặc tạm dừng quyền sử dụng Thẻ Tín Dụng của Quý khách và yêu cầu Quý khách
thanh toán toàn bộ dư nợ trên thẻ.
Vui lòng tham khảo chi tiết tại ĐÂY.
Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thông báo này, vui lòng liên hệ Trung Tâm Tư Vấn Khách
Hàng (24/7) theo số (028) 3911 0000 or (024) 3696 0000.
Trân trọng,
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
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