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BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

 (Sự thay đổi này có hiệu lực từ 01/12/2020) 

 

A. Khách Hàng Cá Nhân 
 

Các Điều Khoản Và Điều Kiện hiện tại  Các Điều Khoản Và Điều Kiện có hiệu lực từ 01/12/2020 

 

5. DỮ LIỆU GIAO DỊCH VÀ THÔNG BÁO 

5.8 Khách Khách Hàng đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp 

cho Ngân Hàng (bất kể trong Đơn Mở Tài Khoản hay theo cách 

khác), theo sự hiểu biết cao nhất của Khách Hàng, là chính xác và 

cập nhật. Khách Hàng cam kết sẽ thông báo cho Ngân Hàng về 

bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin này. Cụ thể, Khách Hàng 

phải thông báo cho Ngân Hàng không chậm trễ bất kỳ thay đổi 

nào về tên và địa chỉ của Khách Hàng, Chủ Tài Khoản, cũng như 

việc chấm dứt, hoặc sửa đổi, bất kỳ thẩm quyền đại diện nào trước 

Ngân Hàng đã được giao cho bất kỳ người nào. 

 

 

Phần được thêm vào màu đỏ 

5. PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN 

5.8 Khách Hàng đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp cho Ngân 

Hàng (bất kể trong Đơn Mở Tài Khoản hay theo cách khác), theo 

sự hiểu biết cao nhất của Khách Hàng, là chính xác và cập nhật. 

Khách Hàng cam kết sẽ thông báo cho Ngân Hàng về bất kỳ thay 

đổi nào đối với các thông tin này, bao gồm nhưng không giới hạn 

việc Khách Hàng phải thông báo cho Ngân Hàng không chậm trễ 

bất kỳ thay đổi nào về tên và địa chỉ của Khách Hàng, Chủ Tài 

Khoản, cũng như việc chấm dứt, hoặc sửa đổi, bất kỳ thẩm quyền 

đại diện nào trước Ngân Hàng đã được giao cho bất kỳ người nào. 

Khách hàng theo đây ủy quyền và đồng ý cho Ngân hàng được 

quyền cập nhật tình trạng cư trú của Khách Hàng căn cứ theo thông 

tin/ hồ sơ cung cấp từ phía Khách hàng theo phương thức mà Ngân 

hàng cho là phù hợp. 
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B. Khách Hàng Premier  

 

Các Điều Khoản Và Điều Kiện hiện tại  Các Điều Khoản Và Điều Kiện có hiệu lực từ 01/12/2020 

 

7. DỮ LIỆU GIAO DỊCH VÀ THÔNG BÁO 

7.9 Khách Hàng đảm bảo rằng tất cả các chi tiết cung cấp cho Ngân 

Hàng (bất kể trong Đơn Mở Tài Khoản hay theo cách khác), theo 

sự hiểu biết cao nhất của Khách Hàng, là chính xác. Khách Hàng 

cam kết sẽ thông báo cho Ngân Hàng về bất kỳ thay đổi nào đối 

với các chi tiết này. Cụ thể, Khách Hàng phải thông báo cho Ngân 

Hàng không chậm trễ bất kỳ thay đổi nào về tên và địa chỉ của 

Khách Hàng, chủ tài khoản, cũng như việc chấm dứt, hoặc sửa 

đổi, bất kỳ thẩm quyền đại diện nào trước Ngân Hàng đã được 

giao cho bất kỳ người nào. 

 

Phần được thêm vào màu đỏ 

7. DỮ LIỆU GIAO DỊCH VÀ THÔNG BÁO 

7.9 Khách Hàng đảm bảo rằng tất cả các chi tiết cung cấp cho Ngân Hàng 

(bất kể trong Đơn Mở Tài Khoản hay theo cách khác), theo sự hiểu biết 

cao nhất của Khách Hàng, là chính xác và cập nhật. Khách Hàng cam 

kết sẽ thông báo cho Ngân Hàng về bất kỳ thay đổi nào đối với các chi 

tiết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc Khách Hàng phải thông 

báo cho Ngân Hàng không chậm trễ bất kỳ thay đổi nào về tên và địa 

chỉ của Khách Hàng, chủ tài khoản, cũng như việc chấm dứt, hoặc sửa 

đổi, bất kỳ thẩm quyền đại diện nào trước Ngân Hàng đã được giao cho 

bất kỳ người nào. 

Khách hàng theo đây ủy quyền và đồng ý cho Ngân hàng được quyền 

cập nhật tình trạng cư trú của Khách Hàng căn cứ theo thông tin/ hồ sơ 

cung cấp từ phía Khách hàng theo phương thức mà Ngân hàng cho là 

phù hợp 
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SUMMARY OF CHANGES ABOUT TERMS & CONDITIONS  

 (This amendment is effective from 01/12/2020) 

 

 

A. Personal Banking Customer 

 

Current Terms and Conditions Terms and Conditions effected on 01/12/2020 

 

5. TRANSACTION RECORD AND NOTIFICATION  

5.8 The Customer warrants that all particulars given to the Bank 

(whether in an Account Opening Form or otherwise) are, to the 

best of the Customer's knowledge, accurate and updated. The 

Customer undertakes to notify the Bank of any changes to these 

particulars. In particular, the Customer must notify the Bank 

without delay of any changes in the Customer's, Account 

Holder’s name and address, as well as the termination of, or 

amendment to, any powers of representation towards the Bank 

conferred on any person.  

 

The revised Terms and Conditions are in red 

5. TRANSACTION RECORD AND NOTIFICATION  

5.8 The Customer warrants that all particulars given to the Bank (whether in 

an Account Opening Form or otherwise) are, to the best of the 

Customer's knowledge, accurate and updated. The Customer undertakes 

to notify the Bank of any changes to these particulars, including but not 

limited to that the Customer must notify the Bank without delay of any 

changes in the Customer's, Account Holder’s name and address, as well 

as the termination of, or amendment to, any powers of representation 

towards the Bank conferred on any person.  

 

The Customer hereby authorizes and agrees, for the Bank to update 
Customer’s resident status based on information/ documents provided 

by Customers, by the way that the Bank deems appropriate. 
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B. Premier Customer 

 

Current Terms and Conditions Terms and Conditions effected on 01/12/2020 

 

7.TRANSACTION RECORD AND NOTIFICATION  

 

7.9 The Customer warrants that all particulars given to the Bank 

(whether in an Account Opening Form or otherwise) are, to the 
best of the Customer’s knowledge, accurate. The Customer 
undertakes to notify the Bank of any changes to these particulars. 
In particular, the Customer must notify the Bank without delay 

of any changes in the Customer’s name and address, as well as 
the termination of, or amendment to, any powers of 
representation towards the Bank conferred on any person. 
 

The revised Terms and Conditions are in red 

7. TRANSACTION RECORD AND NOTIFICATION  

 

7.9 The Customer warrants that all particulars given to the Bank (whether in an  
Account Opening Form or otherwise) are, to the best of the Customer’s 
knowledge, accurate and updated. The Customer undertakes to notify the 

Bank of any changes to these particulars, including but not limited to that 
the Customer must notify the Bank without delay of any changes in the 
Customer’s name and address, as well as the termination of, or amendment 
to, any powers of representation towards the Bank conferred on any person.  

 
The Customer hereby authorizes and agrees, for the Bank to update 
Customer’s resident status based on information/ documents provided by the 
Customer, by the way that the Bank deems appropriate. 

 


