
 

 

 
 

“TRẢ GÓP LÃI SUẤT ƯU ĐÃI VỚI THẺ TÍN  

DỤNG QUỐC TẾ EXIMBANK” 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 

1.    ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRẢ GÓP 

1.1. Dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng quốc tế là dịch vụ cho phép chủ thẻ sở hữu thẻ tín 

dụng quốc tế do Eximbank phát hành đăng ký chuyển các giao dịch thẻ sang hình thức 

trả góp từ 03 – 24 tháng (tùy quy định với từng đối tác) với số tiền gốc được chia thành 

các khoản bằng nhau hàng tháng theo kỳ hạn trả góp và được cập nhật vào sao kê chủ 

thẻ.  

1.2. Đối tượng áp dụng: tất cả Chủ thẻ sở hữu thẻ tín dụng quốc tế do Eximbank phát hành 

(không áp dụng cho thẻ Visa Business). 

1.3. Giao dịch được đăng ký trả góp chỉ được áp dụng với 2 hình thức: 

a) Trả góp với lãi suất ưu đãi: áp dụng đối với các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

tại Đơn vị theo đúng quy định về loại hình được thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc 

tế Eximbank. 

b) Trả góp không lãi suất: áp dụng đối với các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ 

bằng thẻ tín dụng quốc tế Eximbank tại các Đơn vị bán hàng có hợp tác triển khai 

chương trình trả góp không lãi suất với Eximbank. 

Không áp dụng cho các giao thanh toán đối với các loại hình như: rút tiền mặt, cờ bạc, 

kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán và các giao dịch với các tổ chức tín dụng khác. 

1.4. Các trường hợp không được đăng ký Dịch vụ trả góp: 

a) Tài khoản thẻ đang trong tình trạng vi phạm thanh toán; 

b) Chủ thẻ vi phạm các Điều khoản & Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc 

tế Eximbank; 

c) Giá trị giao dịch thẻ đăng ký trả góp nhỏ hơn giá trị giao dịch thẻ tối thiểu được tham 

gia dịch vụ trả góp theo quy định của Eximbank từng thời kỳ; 

d) Giao dịch đăng ký trả góp đã lên sao kê thẻ kỳ thứ 2; 

1.5. Phí Dịch vụ trả góp: 

Biểu phí dịch vụ trả góp được Eximbank quy định từng thời điểm. 

- Phí đăng ký Dịch vụ trả góp: là khoản phí phát sinh khi Chủ thẻ đăng ký Dịch vụ trả 

góp bằng thẻ tín dụng quốc tế với Eximbank; 

- Lãi suất trả góp (%): được tính trên số tiền giá trị giao dịch gốc và sẽ được ghi nợ kèm 

theo các khoản trả góp hàng tháng. 

- Phí thanh toán trước hạn (%): là khoản phí được tính trên giá trị giao dịch gốc, phát 

sinh khi Chủ thẻ thanh toán trước hạn các giao dịch trả góp. 

 



 

1.6. Sau khi Chủ thẻ đăng ký Dịch vụ trả góp thành công: 

- Eximbank sẽ ghi nợ số tiền giao dịch được đăng ký Dịch vụ trả góp và các khoản phí 

phát sinh (nếu có) vào Tài khoản Thẻ tín dụng của Chủ thẻ thành các khoản trả góp 

cố định hàng tháng liên tục theo thời hạn trả góp Chủ thẻ đã đăng ký. Khoản phải trả 

cố định hàng tháng sẽ được thể hiện trên Sao kê thẻ hàng tháng như giao dịch thông 

thường và là một phần của tổng số tiền phải thanh toán trên mỗi Sao kê thẻ hàng 

tháng Eximbank gửi cho Chủ thẻ. 

- Hạn mức thẻ của Chủ Thẻ sẽ bị giảm một khoản tương ứng với tổng giá trị giao dịch 

gốc đã đăng ký Dịch vụ trả góp. Hàng tháng, hạn mức thẻ sẽ tự động tăng tương ứng 

với số tiền mà Chủ Thẻ đã thanh toán cho Eximbank theo từng kỳ trả góp. 

1.7. Bất kể các quy định trên, trong trường hợp Chủ Thẻ không thanh toán đủ toàn bộ số dư  

nợ cuối kỳ thể hiện trên Sao kê thẻ hàng tháng vào hoặc trước ngày đến hạn thanh toán thì 

Eximbank sẽ thực hiện tính lãi theo phương pháp dư nợ giảm dần kể từ ngày phát sinh nợ 

theo quy định của Bản Thỏa thuận sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của Eximbank ban hành 

từng  thời kỳ.  

2.  CHẤM DỨT 

2.1. Eximbank có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ trả góp tại bất kỳ thời 

điểm nào khi có một trong các trường hợp xảy ra sau: 

a) Chủ Thẻ vi phạm một trong các Điều Khoản và Điều Kiện của Dịch vụ trả góp hoặc 

của Bản Thỏa thuận sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Eximbank; hoặc 

b) Tài khoản thẻ tín dụng chuyển sang tình trạng chậm thanh toán hoặc Chủ Thẻ không 

thanh toán nợ theo yêu cầu của Eximbank; hoặc 

c) Tài khoản thẻ tín dụng hoặc Dịch vụ trả góp bị hủy bởi Chủ Thẻ hoặc bởi Eximbank 

hoặc khi Chủ Thẻ qua đời hoặc mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn. 

2.2. Khi tài khoản thẻ tín dụng hoặc Dịch vụ trả góp bị chấm dứt sử dụng, toàn bộ số dư còn 

lại của giao dịch trả góp sẽ ngay lập tức được chuyển thành số tiền đến hạn thanh toán và 

yêu cầu Chủ thẻ phải thanh toán đầy đủ toàn bộ số dư còn lại cho Eximbank không ngoại 

trừ bất kỳ lý do nào. 

3.  ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

3.1. Eximbank có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu sử dụng Dịch vụ trả góp nào 

của Chủ thẻ mà không phải cung cấp lý do. 

3.2. Eximbank có toàn quyền  điều chỉnh các loại Phí dịch vụ tại Khoản 1.5 Điều 1 nêu trên 

vào bất kỳ thời điểm nào và công bố tại từng thời điểm. 

3.3. Bất kể các quy định được nêu trong bản Điều Khoản và Điều Kiện này, Eximbank sẽ có 

quyền (a) ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ trả góp; và/hoặc (b) bổ sung hoặc điều chỉnh các 

quy định trong bản Điều Khoản và Điều Kiện này tại bất kỳ thời điểm nào và thông báo 

đến Chủ Thẻ bằng bất kỳ phương tiện hoặc cách thức nào do Eximbank quyết định. 

3.4. Eximbank có quyền trao đổi với Đơn vị bán hàng về thông tin của Chủ Thẻ khi triển khai 

Dịch vụ trả góp. Chủ Thẻ theo đây đồng ý cho phép Eximbank có quyền tiết lộ thông tin 

của hoặc liên quan đến Chủ Thẻ cho bên thứ ba nếu Eximbank cho là phù hợp. 

3.5. Eximbank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếm khuyết hoặc hư hại của hàng 

hóa cũng như bất kỳ tranh chấp nào khác giữa Chủ Thẻ và Đơn vị bán hàng liên quan đến 

giao dịch mua hàng hóa sử dụng Dịch vụ trả góp.  



 

3.6. Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ áp dụng đối với giao dịch mua hàng sử dụng Dịch 

vụ trả góp bằng thẻ tín dụng quốc tế Eximbank và Chủ Thẻ sẽ vẫn tiếp tục bị ràng buộc 

bởi các Điều Khoản và Điều Kiện trên Bản thỏa thuận sử dụng thẻ tín dụng Eximbank 

cũng như bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa Chủ thẻ và Eximbank. 

3.7. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Bản thỏa thuận sử dụng thẻ tín dụng 

Eximbank và Bản Điều Khoản và Điều Kiện này, bản Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ 

được ưu tiên áp dụng đối với giao dịch mua hàng sử dụng Dịch vụ trả góp.  

3.8. Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi và giải thích theo luật pháp nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong 

trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt thì bản tiếng Việt sẽ được 

ưu tiên áp dụng. 

 


