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 PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ  
(dành cho Khách hàng cá nhân) 

(e-Payment Registration Form for Individuals) 

Ngày (Date): ............./ .........../ 20..... 

Mã Khách hàng (Customer ID): ........................................ 

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – SGD/CN/PGD (To: ABBANK Branch): ......................................................................................................................... 

Đề nghị Quý Ngân hàng cung cấp dịch vụ cho chúng tôi theo nội dung bên dưới kể từ ngày đăng ký (I would like to request the ABBANK to register the services as specific below). 

LOẠI DỊCH VỤ (SERVICE TYPE) 

  ONLINE BANKING  PHONE BANKING  ABBANK BANKPLUS  TOPUP AUTO 

 

 YOUAUTOPAY-E   SMS BANKING  ABBANK M-PLUS  TOPUP SMS  

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (CUSTOMER INFORMATION) 

1. Chủ tài khoản (Account Holder) 

Họ và tên  
(Full name) 

Ngày sinh  
(Date of Birth) 

Giới tính        Nam               Nữ      
(Gender)           (Male)                   (Female) 

Số CMND/ Hộ chiếu 
(ID/ Passport No.) 

Ngày cấp 
(Issued date) 

Nơi cấp 
(Issued place) 

Điện thoại nhà 
(Phone No.) 

Điện thoại di động 
(Mobile No.) 

Thư điện tử 
(Email address) 

2. Chủ tài khoản chung (Joint-account Holder) (nếu có, if yes ) 

Họ và tên  
(Full name) 

Ngày sinh  
(Date of Birth) 

Giới tính           Nam             Nữ      
(Gender)              (Male)                (Female) 

Số CMND/ Hộ chiếu 
(ID/ Passport No.) 

Ngày cấp 
(Issued date) 

Nơi cấp 
(Issued place) 

Điện thoại nhà 
(Phone No.) 

Điện thoại di động 
(Mobile No.) 

Thư điện tử 
(Email address) 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ (REGISTER INFORMATION) 

1. Dành cho dịch vụ Online/ SMS/ Phone Banking và Topup SMS (For only Online/ SMS/ Phone Banking and Topup SMS) 

Chủ tài khoản/Đồng chủ tài khoản đồng ý đăng ký Danh sách Tài khoản và Danh sách người dùng như sau (Account Holder/ Joint-account Holder agree to register the lists of Account  and User list as below) 

STT 

(No.) 
Tên tài khoản 

(Account Name) 
Số tài khoản 

(Account No.) 

Online Banking SMS/Phone Banking Topup SMS 

ĐTDĐ đăng ký 

(Mobile) 
Email đăng ký 

(Email) 

Giao dịch (Transaction) 
ĐTDĐ đăng ký 

(Mobile) 
ĐTDĐ đăng ký 

(Mobile) Tra cứu 

(View) 
Thanh toán 

(Payment) 

         

        
 

         

 Lưu ý (Notes):  

+ Mật khẩu mặc định của hệ thống ngân hàng trực tuyến/ qua điện thoại sẽ được gửi qua thư điện tử/ điện thoại di động của chủ tài khoản  

(ABBANK will send the default password for Online/Phone/SMS Banking to account holder via email/ cell phone). 

+ Chủ tài khoản sẽ chịu mọi trách nhiệm đảm bảo người có tên trong danh sách người dùng là có quyền sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử  
(Account holder will be responsible for person who on the registered user list has the right to use the eBanking service). 

2. Dành cho dịch vụ ABBANK M-Plus/ ABBANK BankPlus (For only ABBANK M-Plus/ ABBANK BankPlus) 

Số điện thoại di động sử dụng dịch vụ 
(Registered Mobile)            

Số tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ 
(Registered Account)              

Mở tại CN/PGD 
(At branch) 

Hãng sản xuất điện thoại di động 
(Manufacturer) 

Đời máy 
(Model) 

3. Dành cho dịch vụ thanh toán hoá đơn tự động (YOUautopayE/Topup Auto)  (For only the auto-payment services YOUautopayE/ Topup Auto) 

Số điện thoại di động sử dụng dịch vụ   
(Registered Mobile)            

Số tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ 
(Registered Account)              

Mở tại CN/PGD 
(At branch) 

Thông tin đăng ký thanh toán tự động  

STT 
(No.) 

Mã KHDV/số thuê bao(*) 

thanh toán tự động 
(Payment customer code/Mobile No.) 

Dịch vụ cần 

thanh toán (**) 
(Payment service) 

Hình thức đăng ký  
(Type of transaction) 

Nhà cung cấp  

dịch vụ 
(Service Supplier) 

Ngày đăng ký 

thanh toán 
(Payment Date) 

Số tiền  

thanh toán 
(Payment 

Amount) 

Thời hạn sử 

dụng DV 
(Duration time) 

Đăng ký 

gia hạn (***) 
(Register expiry) 

Trả trước 
(Prepaid) 

Trả sau 
(Postpaid) 

   
       

   
       

   
       

 Lưu ý (Notes): ABBANK sẽ tự động hủy đăng ký Topup Auto nếu khách hàng có 3 kỳ liên tiếp không nạp/ thanh toán cho số thuê bao/mã KHDV đã đăng ký tự động (ABBANK will automatically unsubscribe Topup 

Auto if customer have 3 continuous times not charging/ billing for resgistered subscribers). 

(*)  Mã KHDV (Payment customer code): mã khách hàng của nhà cung cấp DV cấp cho KH: mã khách hàng sử dụng điện, nước, viễn thông...(Payment customer code issued by supplier) / (**) Nêu rõ loại DV cần thanh 

toán: điện thoại di động, điện thoại bàn, internet, truyền hình cáp, điện, nước,… (Detail payment service: mobile, home phone, internet, electric, water,…) /(***) Chỉ dành cho DV YOUautopayE (Only for YOUautopayE) 

 Tôi/ Chúng tôi xác nhận rằng các chi tiết nêu trên là mới nhất, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp (I/ We confirmed that all informations above are the facts and the new-updated ones 

and definitely responsible for them).  

 Tôi/ Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều kiện, điều khoản được quy định trong phụ lục đính kèm (I/ We confirm that we read, understood and comply with terms and conditions as stated in Appendix). 

Chữ ký của khách hàng (Ký và ghi rõ họ tên) 
(Customer’ signature and full name) 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (FOR BANK ONLY) 

Giao dịch viên (ký và ghi rõ họ tên) 
(Teller) 

Kiểm soát (ký vào ghi rõ họ tên) 
(Supervisor) 

Trưởng đơn vị (ký và ghi rõ họ tên) 
(Director) 
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ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 

1- Giới thiệu dịch vụ Thanh toán Điện tử (ePayment) 
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cung cấp cho Khách hàng (KH) Dịch vụ ePayment (DV), bao gồm các DV sau:  
 SMS Banking: là dịch vụ cho phép KH có thể truy vấn thông tin ngân hàng qua tin nhắn trên điện thoại di động. 
 Online Banking: là dịch vụ cho phép KH thực hiện các giao dịch trên trang web chính thức của ABBANK theo địa chỉ 

https://ebanking.abbank.vn/scripts/t24tib. Thông qua Online Banking, KH có thể thực hiện các giao dịch và sử dụng 
các tiện ích của dịch vụ, bao gồm: 

Dịch vụ 
TKTT 
KKH 

TK 
CKH 

Tài khoản 
vay  

Tra cứu thông tin tài khoản. √ √ √ 

Chuyển khoản trong và ngoài hệ thống ABBANK. √   

Chuyển khoản theo danh sách/ định kỳ/ tương lai. √   

Chuyển khoản cho người nhận nhận bằng CMND √   

Thanh toán hóa đơn: điện, nước, viễn thông, … √   

Gửi tiền có kỳ hạn trực tuyến _ E-Savings √   

Đăng ký sử dụng các dịch vụ điện tử khác qua Online 
Banking bằng mật khẩu của hệ thống Ngân hàng trực 
tuyến 

√   

Ngoài ra: KH có thể tra cứu thông tin về tỷ giá, lãi suất, mạng lưới ATM, PGD… và các dịch vụ khác theo thông báo của 
ABBANK cập nhật trên website: www.abbank.vn. 

 Mobile Banking – ABBANK M-Plus và ABBANK BankPlus: là dịch vụ cho phép KH thực hiện các giao dịch trên tài khoản 
thanh toán mà KH đã đăng ký với ABBANK thông qua ứng dụng trên điện thoại di động của mình, gồm 02 (hai) dịch vụ 
ABBANK M-Plus (áp dụng cho thuê bao của tất cả các nhà mạng) và ABBANK BankPlus (chỉ áp dụng cho thuê bao của 
Viettel). 

 Phone Banking: là dịch vụ ABBANK cung cấp cho KH các thông tin về tài khoản và các thông tin khác của ABBANK 
thông qua tổng đài điện thoại. 

 Topup SMS/ Auto: là dịch vụ hợp tác triển khai giữa ABBANK và VNPAY. Với dịch vụ, KH có thể nạp tiền trả trước 
hoặc thanh toán hoá đơn cước trả sau bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp và gửi đến số tổng đài do ABBANK và 
VNPAY quy định (Topup SMS) hoặc ủy quyền cho ABBANK tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán chỉ định của KH 
để nạp tiền trả trước hoặc thanh toán hoá đơn cước trả sau (Topup Auto) thông qua cổng thanh toán của VNPAY. 

 YOUautopay-E: là dịch vụ thanh toán tự động tiền điện do KH ủy quyền cho ABBANK tự động trích tiền từ tài khoản 
thanh toán của KH để thanh toán cước tiền điện hàng tháng. 

2- Phạm vi cung cấp và sử dụng dịch vụ 
- KH đăng ký sử dụng DV được ABBANK cung cấp tên truy cập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác để sử 

dụng các dịch vụ ePayment của ABBANK. KH được lựa chọn các tài khoản VND mở tại ABBANK để thực hiện lênh theo 
quy định tại mục 1 nêu trên. Trường hợp có sự thay đổi về dịch vụ, tiện ích của ePayment, ABBANK sẽ cập nhật trên 
website chính thức của ngân hàng: www.abbank.vn  

- Các DV được ABBANK cung cấp trên cơ sở nguyên trạng từ đối tác cung cấp Dịch vụ, ABBANK không đảm bảo việc cung 

cấp DV một cách liên tục và không bị gián đoạn. Vì thế, mặc dù KH có thể sử dụng DV vào mọi thời điểm, KH thừa nhận 
rằng tại một số thời điểm nhất định có thể sẽ không truy cập, sử dụng và thực hiện được một số hoặc tất cả các DV mà 
ABBANK cung cấp do việc bảo trì hệ thống hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường 
hợp: hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn, cấm vận, bao vây hoặc các hạn chế khác của chính phủ 
mà không có bất kỳ sự khiếu nại nào.  

- ABBANK có thể chấm dứt/từ chối/tạm dừng cung cấp các DV mà không cần báo trước khi ABBANK thấy là cần thiết, bao 
gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: (i) KH không tuân thủ các điều kiện, điều khoản, quy định của ABBANK và 
(hoặc) của pháp luật về việc sử dụng DV; (ii) Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; (iii) Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận; (iv) Có căn cứ/nghi ngờ về hoạt động rửa tiền 
của KH; (v) Khi lợi ích của ABBANK/KH/bên thứ ba có thể bị vi phạm; (vi) Khi có các sự cố do nguyên nhân bất khả kháng, 
vượt quá phạm vi kiểm soát của ABBANK. 

3- Cam kết của KH 
- KH cam kết: (i) Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin và giấy tờ cần thiết theo quy định của ABBANK khi đăng ký, bổ 

sung/hủy bỏ DV và (hoặc) yêu cầu liên quan khác; (ii) Kịp thời sửa đổi/bổ sung thông tin và giấy tờ cần thiết cho ABBANK 
khi có sự thay đổi; (iii) Đảm bảo các thông tin KH cung cấp cho ABBANK luôn là thông tin mới nhất và chính xác nhất để 
ABBANK làm cơ sở cho việc trao đổi, tư vấn, hỗ trợ,... KH trong quá trình sử dụng DV của ABBANK.  

- Thay đổi mật khẩu trước khi sử dụng DV. Nếu KH không thay đổi mật khẩu trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận mật khẩu, 
KH phải yêu cầu cấp lại mật khẩu mới. 

- Thông báo ngay cho ABBANK khi phát hiện, nghi ngờ tên truy cập hoặc mật khẩu bị tiết lộ hoặc mất.  
- Tất cả các giao dịch thành công từ các dịch vụ ePayment của ABBANK do người truy cập với đúng tên truy cập/sđt và mật 

khẩu truy cập được coi là giao dịch của chính chủ tài khoản thực hiện. 
- Tất cả các giao dịch thành công từ ePayment của ABBANK do một trong các chủ tài khoản chung truy cập với đúng tên 

truy cập và mật khẩu truy cập được coi là giao dịch của tất cả các chủ tài khoản chung thực hiện. 
- KH đồng ý việc các chủ tài khoản chung thực hiện các giao dịch từ ePayment sẽ không bị giới hạn bất kỳ hạn mức nào đã 

được các bên cam kết trong Phiếu đăng ký thông tin tài khoản chung. 
- KH đồng ý cung cấp tất cả thông tin mà ABBANK yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng DV. KH đảm bảo rằng tất cả các 

thông tin cung cấp cho ABBANK là chính xác, đầy đủ và cập nhật.  
- Không sử dụng, chuyển giao nội dung các thông tin ABBANK cung cấp để thực hiện bất cứ giao dịch nào khác với bên thứ 

ba. 
- Thông báo ngay cho ABBANK bằng văn bản về bất kỳ sự thay đổi nào liên quan tới số điện thoại di động đã đăng ký dịch 

vụ, cho dù những thay đổi phát sinh do việc thay đổi số điện thoại mới, ngừng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp, do điện 
thoại bị mất, hoặc với bất kỳ lý do nào khác.  
o Trong trường hợp KH chưa kịp thông báo, ABBANK sẽ tiếp tục cung cấp DV qua số điện thoại di động mà KH đã đăng 

ký. KH tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh do việc chậm thông báo. 
o Tin nhắn của DV được coi là gửi cho KH nếu việc gửi tin này được gửi đi bởi nhà cung cấp dịch vụ, bất kể KH có 

thực sự nhận được tin nhắn hay không. 
- KH đã được ABBANK thông báo về những rủi ro có thể sẽ gặp phải khi sử dụng DV bao gồm nhưng không giới hạn rủi ro 

về mất mật khẩu, mật khẩu bị tiết lộ, rủi ro trong việc tin nhắn có thể bị mất, bị tiết và các rủi ro liên quan đến đường 
truyền. 

4- Quyền và nghĩa vụ của KH 
- Chỉ cần đăng ký sử dụng DV một lần trên mỗi tài khoản của KH tại ABBANK trừ khi ABBANK thông báo ngưng cung cấp. 
- Yêu cầu ABBANK đăng ký, bổ sung/hủy bỏ DV, quyền truy cập và các yêu cầu khác có liên quan đến DV. 
- Yêu cầu ABBANK thay đổi các thông tin truy cập DV trong trường hợp phát hiện/nghi ngờ có sai sót, rủi ro xảy ra.  
- Khiếu nại về các giao dịch khi có sai sót hoặc nghi ngờ sai sót trong quá trình sử dụng DV. 
- Sử dụng đúng mục đích những thông tin DV của ABBANK cung cấp, không thực hiện DV trái với pháp luật.  
- Tuân thủ quy định tại bản điều khoản điều kiện, các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của 

ABBANK về DV. 
- KH và người được ủy quyền sử dụng DV phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu hoặc các yếu tố định 

danh khác do ABBANK cấp; sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng DV bởi những người không có 
thẩm quyền.  

- Nếu người truy cập/yêu cầu cung cấp thông tin, thực hiện đúng, đủ các yếu tố định danh cần thiết khi đăng nhập vào hệ 
thống thì sẽ mặc nhiên coi việc truy cập, yêu cầu thực hiện giao dịch đó là ý chí của KH. KH hoàn toàn chịu trách nhiệm 
rủi ro cũng như thiệt hại gây ra do việc sử dụng trái phép của người không có thẩm quyền. 

- KH có nghĩa vụ, bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm bảo đảm chất lượng các loại máy 
móc, thiết bị kết nối phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng… để có thể kết nối, truy cập an toàn vào DV của ABBANK. 

- KH chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm bảo đảm an toàn, tính tương thích cho các loại máy móc, thiết 
bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng… do KH sử dụng khi kết nối, truy cập vào DV của ABBANK nhằm 
kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép thông tin qua hệ thống ePayment. 

- Bất kỳ giao dịch nào đã được xử lý thành công ABBANK sẽ coi là có giá trị và không được phép hủy ngang và KH cam kết 
chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như nghĩa vụ với ABBANK đối với các giao dịch đó. 

- KH chấp nhận tất cả các giao dịch sử dụng tên truy cập, mật khẩu truy cập được xem như bằng chứng về việc thực hiện 
giao dịch của KH trong việc sử dụng tài khoản. Chấp nhận việc ABBANK ghi nợ vào tài khoản của KH tất cả các giao dịch 
từ việc sử dụng mật khẩu truy cập đăng ký sử dụng dịch vụ, thanh toán hóa đơn, thanh toán các chi phí và dịch vụ khác. 

- Hoàn trả cho ABBANK các khoản ghi Có nhầm, thừa vào tài khoản KH và (hoặc) các khoản tiền tranh chấp và các khoản 
phí phát sinh khi tranh chấp được các cơ quan có thẩm quyền xử KH thua kiện (nếu có).  

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn và (hoặc) chấp nhận việc ABBANK trích Nợ/phong tỏa tài khoản để thu các loại phí liên 
quan đến việc sử dụng và giao dịch của KH qua Dịch vụ này theo quy định của ABBANK. 

- Thông báo và phối hợp kịp thời với ABBANK để giải quyết khi có sai sót, sự cố hoặc tranh chấp trong quá trình sử dụng 
các Dịch vụ.  

- Miễn trừ trách nhiệm cho ABBANK, trong trường hợp ABBANK đã trả thay tiền điện nhưng khách hàng vẫn bị cắt điện do 
thanh toán trễ theo thời gian quy định của Điện lực. 

- Trong trường hợp Khách hàng muốn chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Khách hàng phải thông báo bằng văn bản cho ABBANK 
trước ngày thanh toán định kỳ kế tiếp gần nhất ít nhất 5 ngày làm việc. 

- Thực hiện việc rà soát khiếu nại về giao dịch thanh toán tự động trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 
ABBANK thực hiện giao dịch thanh toán tự động. 

- Chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp với đơn vị nhận tiền về các vấn đề tranh chấp liên quan đến việc cung cấp 
thông tin không chính xác của đơn vị nhận tiền cho ABBANK. 

- Không thanh toán bằng các hình thức khác (tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho bên cung cấp điện kể từ ngày đăng ký sử 
dụng dịch vụ YouAutopay-E của ABBANK. Trong trường hợp Khách hàng thanh toán nhầm (trả hai lần cho 1 kỳ thanh toán 
chẳng hạn…), thì số tiền đó không hoàn lại cho Khách hàng, Khách hàng sẽ giải quyết phần chênh lệch cùng Điện lực 

- Đọc và hiểu rõ các quy định về DV của ABBANK. 

5- Quyền và nghĩa vụ VNPAY  
VNPAY cam kết thực hiện xử lý an toàn trong các giao dịch dịch vụ với KH. Đảm bảo bảo mật thông tin giao dịch của KH 
và chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại từ KH, từ ABBANK cùng các Bên liên quan trong quá 
trình triển khai dịch vụ và xử lý các yêu cầu đó hoặc chuyển các yêu cầu đó cho các phòng ban nghiệp vụ có liên quan để 
giải quyết tiếp các yêu cầu. Bồi thường cho KH đối với các rủi ro xảy ra cho KH do lỗi của VNPAY hoặc các các nhà cung 
cấp dịch vụ của VNPAY. 

6- Quyền và nghĩa vụ của ABBANK 
- Khi nâng cấp, phát triển DV, ABBANK được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích DV cho KH mà không cần thông 

báo hoặc yêu cầu KH đăng ký bổ sung DV (trong trường hợp các tiện ích DV đó không làm phát sinh chi phí của KH).  
- Được phép sử dụng thông tin KH để: (i) Phục vụ việc quản lý, giám sát, tư vấn, hỗ trợ,… giữa ABBANK với KH và (hoặc) 

sử dụng vào mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm DV của ABBANK cho KH; (ii) Chia sẻ cho bên thứ ba có hợp tác với 

ABBANK cung cấp DV nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và lợi ích của KH; (iii) Phục vụ việc điều tra hoạt động rửa tiền 
hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền khi có căn cứ hoặc nghi ngờ.  

- ABBANK có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp DV vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần sự đồng ý của 
KH. Tuy nhiên, ABBANK có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho KH trước 01 ngày làm việc về việc thay đổi, ngừng 
hoặc chấm dứt cung cấp DV.  

- Trích Nợ tài khoản KH giá trị các giao dịch; các khoản phí liên quan theo biểu phí được ABBANK quy định trong từng thời 
kỳ; các khoản tiền ghi Có nhầm, thừa vào tài khoản (nếu có); các khoản tiền tranh chấp và các khoản phí phát sinh khi 
tranh chấp được các cơ quan có thẩm quyền xử KH thua kiện (nếu có).  

- Ngoài các trường hợp pháp luật quy định, ABBANK có quyền từ chối việc thực hiện giao dịch của KH, bao gồm nhưng 
không giới hạn các trường hợp: (i) KH vi phạm quy định của ABBANK hoặc của pháp luật về việc sử dụng và quản lý tài 
khoản; (ii) Theo quyết định, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (iii) Các trường hợp liên quan đến giả mạo 
và rủi ro; (iv) Khi lợi ích của ABBANK/KH/bên thứ ba có thể bị tổn hại; (v) Trường hợp ABBANK tạm ngưng Dịch vụ để bảo 
trì; (vi) Khi phát hiện KH vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều kiện, điều khoản sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
điện tử này; (vii) giao dịch nằm ngoài khả năng kiểm soát của ABBANK. 

- ABBANK bảo đảm rằng hệ thống dịch vụ ePayment tuân thủ các qui định của pháp luật liên quan tới việc cung ứng dịch 
vụ. 

- ABBANK không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại của KH phát sinh trong quá trình sử dụng DV, trừ phi những thiệt 
hại, mất mát này do lỗi của ABBANK. 

- ABBANK không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại KH phải chịu phát sinh do: 
a. Việc sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận các thông tin của những người được KH ủy quyền. 
b. Việc KH để lộ mật khẩu các thông tin khác dẫn đến người dùng khác dùng những thông tin này để sử dụng dịch vụ 
hoặc tiếp cận thông tin mà dịch vụ cung ứng. 
c. Sự ngắt quảng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình 
cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của ABBANK bao gồm nhưng không giới hạn tình 
trạng gián đoạn của chương trình (do chương trình cần được nâng cấp sửa chữa), lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch 
vụ internet, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, hành động của bên thứ ba cung cấp dịch vụ. 
d. Bất cứ sự việc bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, hỏa hoạn, đình công hoặc các yêu cầu 
thay đổi chỉ thị của chính phủ và các cơ quan nhà nước. 

- Chấm dứt/ gia hạn việc sử dụng Dịch vụ của khách hàng trong các trường hợp quy định. 
- Vào ngày thanh toán định kỳ, nếu tài khoản chỉ định trích nợ của khách hàng không có đủ số dư cần thiết để thanh toán 

cho đơn vị nhận tiền và chi trả các khoản phí, ABBANK sẽ không thực hiện thanh toán tự động và gửi SMS thông báo với 
khách hàng (tin nhắn SMS được coi là gửi cho Khách hàng nếu việc gửi tin này được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ). 

- ABBANK sẽ tiếp tục thực hiện dịch vụ này vào kì tiếp theo hoặc khi tài khoản của khách hàng có đủ số dư cần thiết. 
ABBANK được miễn trách nhiệm đối với các tổn thất xảy ra cho khách hàng, phát sinh từ việc không thực hiện thanh toán 
đúng hạn với đơn vị nhận tiền. 

- Miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị trục trặc ngoài khả năng kiểm soát của ABBANK 

7- Chứng từ giao dịch 
- Các tài liệu, chứng từ liên quan đến việc cung cấp, sử dụng DV và (hoặc) giao dịch giữa KH với ABBANK cũng như các số 

liệu được ghi chép, xác nhận và lưu giữ bởi hệ thống của ABBANK sẽ là bằng chứng về việc giao dịch của KH với ABBANK.  
- Chứng từ giao dịch được sử dụng đối với DV này giữa KH với ABBANK là chứng từ điện tử.  
- Nội dung chứng từ điện tử phải tuân thủ quy định của ABBANK và các quy định khác của pháp luật liên quan đến giao 

dịch điện tử.  
- Đối với các hóa đơn/biên lại thanh toán dịch vụ cho nhà cung ứng dịch vụ mà khách hàng thanh toán thông qua ABBANK 

thì KH phải liên hệ trực tiếp với nhà cung ứng dịch vụ để nhận hóa đơn (trừ hóa đơn tiền điện). 

8- Thời gian sử dụng dịch vụ 
- Đối với các tiện ích truy vấn thông tin và thanh toán trong hệ thống ABBANK: KH sử dụng DV trong khoảng thời gian từ 

00h00 đến 24h00 tất cả các ngày trong tuần, ngoại trừ các khoảng thời gian từ 3h00-6h00 và 22h00-23h30 hàng ngày. 
- Đối với giao dịch thanh toán ngoài hệ thống ABBANK trên kênh Online: Trong các ngày làm việc theo quy định của ABBANK 

các lệnh thanh toán thông thường thực hiện trước 14h00 và các lệnh thanh toán khẩn thực hiện trước 15h00 sẽ được xử 
lý ngay trong ngày làm việc đó. Ngoài thời gian này tất cả các lệnh thanh toán sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp 
theo. 

- Ngày làm việc theo quy định của ABBANK là tất cả những ngày trong năm trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật, các ngày nghỉ 
lễ, tết theo quy định của pháp luật và những ngày nghỉ nội bộ của ABBANK. Ngoài ra trong một số trường hợp được nêu 
tại khoản c, d Điều 6 của Quy định này, KH có thể không sử dụng dịch vụ được trong một khoảng thời gian nhất định. 

9- Hạn mức thanh toán khi sử dụng dịch vụ 
- Ban hành theo quy định của ABBANK ban hành từng thời kỳ. Trường hợp KH muốn thực hiện các giao dịch vượt quá hạn 

mức quy định của ABBANK, KH phải đăng ký với ABBANK, chấp nhận hoàn toàn rủi ro (nếu có) và phải được ABBANK 
chấp thuận. 

10- Điều khoản gia hạn dịch vụ YOUautopayE 
- Khách hàng có thể đăng ký tự động gia hạn hoặc trực tiếp đến các điểm giao dịch của ABBANK đề nghị gia hạn thời gian 

sử dụng dịch vụ YouAutopay-E khi hết thời hạn sử dụng dịch vụ đã đăng ký.  
- Trường hợp KH đăng ký tự động gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ thì thời gian gia hạn bằng thời gian Khách hàng đã 

đăng ký trước đó. 

- Trường hợp KH không đăng ký tự động gia hạn, ABBANK tự động gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ cho KH khi dịch vụ 
hết hạn. Thời gian gia hạn sử dụng dịch vụ bằng với thời gian đăng ký sử dụng dịch vụ gần nhất của KH. 

11- Phí dịch vụ 
- Phí dịch vụ theo quy định của ABBANK công bố trong từng thời kỳ. KH đồng ý ủy quyền cho ABBANK có quyền tự động 

trích tiền từ tài khoản của KH mở tại ABBANK để thu các khoản phí phát sinh từ việc sử dụng DV.  
- Tùy theo từng loại DV cụ thể, ABBANK sẽ thực hiện thu phí của KH theo gói Dịch vụ, loại giao dịch, giá trị giao dịch, số 

lượng giao dịch, đối tượng KH, … theo quy định từng thời kỳ.  
- ABBANK được quyền thay đổi mức phí liên quan đến ePayment mà không cần thông báo trước cho KH. 

12- Quy định về việc hủy lệnh thanh toán 
- Mọi giao dịch của KH được thực hiện qua DV này sẽ được ABBANK coi là có giá trị, không huỷ ngang và do KH là người 

duy nhất thực hiện. ABBANK không chấp nhận bất cứ sự uỷ quyền nào khác cho bên thứ ba. 
- KH không thể huỷ, thay đổi, phủ nhận hay từ chối bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện qua các kênh phân phối điện 

tử của ABBANK bằng tên truy cập và mật khẩu của mình. Trường hợp KH muốn huỷ yêu cầu thực hiện giao dịch, ABBANK 
sẽ chỉ xem xét với điều kiện: (i) ABBANK chưa ghi nhận và (hoặc) chưa xử lý giao dịch trên hệ thống; (ii) Việc huỷ giao 
dịch không ảnh hưởng tới lợi ích của ABBANK cũng như lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào khác.  

- Quy trình thực hiện hủy lệnh thanh toán (trong trường hợp ABBANK chấp thuận huỷ lệnh): KH trực tiếp đến bất kỳ đơn vị 
kinh doanh gần nhất của ABBANK để gửi yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền bằng văn bản. KH phải tự chịu trách nhiệm nếu 
không lập văn bản hủy lệnh theo quy định của ABBANK. 
Lưu ý: đối với lệnh giao dịch ngoài hệ thống đã xử lý, ABBANK chỉ hỗ trợ gửi yêu cầu huỷ lệnh. Việc huỷ lệnh thành 
công của KH phụ thuộc vào Ngân hàng nhận lệnh thanh toán. 

13- Điều khoản miễn trách nhiệm của ABBANK 
- Được miễn trách nhiệm thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của KH khi hệ thống của ABBANK hoặc của bên thứ ba gặp 

sự cố và (hoặc) vì bất cứ lý do bất khả kháng nào khác.  
- Được miễn trách nhiệm trong trường hợp KH khiếu nại các nhà cung cấp hoặc trường hợp KH lựa chọn sai số điện thoại 

di động hoặc tài khoản người thụ hưởng.  
- Được miễn trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất phát sinh trong quá trình sử dụng DV của KH trừ khi những tổn 

thất, thiệt hại do lỗi chủ quan của ABBANK gây ra.  

14- Sửa đổi nội dung điều khoản 
- ABBANK được phép sửa đổi nội dung của bản điều kiện, điều khoản này bằng cách thông báo qua trang web chính thức 

của ABBANK hoặc thông báo bằng hình thức khác mà ABBANK cho là phù hợp.  
- Việc KH tiếp tục sử dụng DV sau khi ABBANK sửa đổi bản điều kiện, điều khoản này có nghĩa là KH chấp thuận hoàn toàn 

các sửa đổi đó.  
- ABBANK có quyền thay đổi hình thức thông báo, liên lạc với KH nhưng vẫn tuân thủ các điều kiện và điều khoản của qui 

định này. 

15- Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành 
- Các điều kiện, điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày KH đăng ký sử dụng DV và sau khi khách hàng ngừng hoặc chấm 

dứt sử dụng dịch vụ. Ngay cả khi đã ngừng, chấm dứt sử dụng dịch vụ, khách hàng vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản 
và điều kiện này ở chừng mực liên quan đến quyền và trách nhiệm của khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ cho 
đến khi KH chấm dứt sử dụng DV.  

- Trường hợp một hoặc một số điều khoản được quy định trên đây bị vô hiệu do cơ chế, chính sách pháp luật từng thời kỳ 
hoặc các trường hợp khác thì việc vô hiệu của các điều khoản này không làm ảnh hưởng tới hiệu lực của các điều khoản 
khác của bản Điều kiện, điều khoản này trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, hoặc việc vô hiệu của điều khoản đó 
dẫn tới việc cung cấp dịch vụ bị chấm dứt.  

- Trường hợp KH đã chấm dứt sử dụng DV, các giao dịch đã được thực hiện trong thời hạn hiệu lực của Điều kiện, điều 
khoản này vẫn tiếp tục có giá trị.  

- Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ, ký tên và đồng ý với các Điều kiện, điều khoản sử dụng sản phẩm dịch vụ thanh 
toán điện tử trên đây, cam kết thực hiện đúng các điều kiện, điều khoản này cũng như các thoả thuận liên quan khác của 
ABBANK và của pháp luật Việt Nam.  

https://ebanking.abbank.vn/scripts/t24tib
http://www.abbank.vn/
http://www.abbank.vn/

