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CHI NHÁNH T迂NH THÁI NGUYÊN 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
GI遺Y A陰 NGH卯 PHÁT HÀNH  

KIÊM H営P A唄NG S盈 D影NG TH引 LIÊN K蔭T SINH VIÊN 

Kính g穎i: Agribank chi nhánh T雨nh Thái Nguyên 

I. PH井N DÀNH CHO SINH VIÊN 

A隠 ngh鵜 Ngân hàng phát hành cho tôi th飲 liên k院t sinh 
viên v噂i các thông tin sau: 

1. Thông tin ch栄 th飲 
H丑 và tên: …………………………………………..…. 
Tên in trên th飲 (ch英 in hoa không d医u, t嘘i đa 20 kỦ t詠) 
  

Ngày sinh:….../……/…….Gi噂i tính: Nam      N英   

S嘘 CMT/H瓜 chi院u: ……………………………............. 
Ngày c医p: …../……/….… N挨i c医p: ………………....... 

H瓜 kh育u th逢運ng trú: …………………………………... 

......................................................................................... 

A鵜a ch雨 liên h羽: …….………………………………...… 

…………………………………………………….…… 

Ai羽n tho衣i: …………………………………..………… 

Khóa: ………............. (t瑛 n<m 201... đ院n n<m 201...) 
Khoa …………………………………………………... 

L噂p: ……………… H羽 đào t衣o: ……………….…..… 

Mư s嘘 sinh viên:  …………………………………….... 

2. A<ng ký m荏 tài kho違n 

Lo衣i tài kho違n:  Ti隠n g穎i không k┻ h衣n 

Lo衣i ti隠n: Vi羽t Nam đ欝ng (VND)  

 

M磯u ch英 kỦ th泳 nh医t 

 

 

 

 

M磯u ch英 kỦ th泳 hai 

 

 

 

 
 

3. A<ng ký  鵜ch v映  
SMS Banking        Internet (E-commerce)     
S嘘 ATDA .............................................................. 
4. Cam k院t c栄a khách hàng 
Tôi cam k院t: 
a) Nh英ng thông tin trên là đúng s詠 th壱t và 

hoàn toàn ch鵜u trách nhi羽m v隠 các thông tin 
cung c医p và các d鵜ch v映 đư đ<ng kỦ s穎 d映ng. 

b) Ch医p hành m丑i quy đ鵜nh c栄a Agribank và 
nhà tr逢運ng trong vi羽c phát hành, qu違n lỦ, s穎 
d映ng và thanh toán th飲 liên k院t sinh viên.                                   

 
Thái Nguyên, ngày......tháng.....n<m 201.... 

 
SINH VIÊN                                                    

(KỦ, ghi rõ h丑 tên) 
 
 
 
 
5. Xác nh壱n c栄a nhà tr逢運ng 

Tr逢運ng………………………………. xác nh壱n 
các thông tin liên quan đ院n sinh viên: 
……..…………………………………………..…. 
hi羽n đang theo h丑c t衣i tr逢運ng là đúng s詠 th壱t. 

A隠 ngh鵜 Agribank chi nhánh……………… 
phát hành th飲 liên k院t sinh viên theo th臼a thu壱n 
h嬰p tác gi英a hai đ挨n v鵜. 

                           
A萎I DI烏N NHÀ TR姶云NG 
(KỦ, ghi rõ h丑 tên/đóng d医u) 

 
 
 
 
 

 
 
 

謂nh (4x6) 

M磯u: 02/THE 
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II. PH井N DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

Agribank chi nhánh Thái Nguyên 

 Ch医p thu壱n phát hành th飲. 

S嘘 tài kho違n  ...........................................................................................................................................................  

 Không ch医p thu壱n phát hành th飲, lý do 

 ................................................................................................................................................................................  

Thái Nguyên, ngày……..tháng…….n<m 201…… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ghi chú:  
1. Aあ thuｆn tiうn cho khách hàng trong quá trình kiあm soát các giao dおch phát sinh, góp phＺn đＶm bＶo an toàn 
tài sＶn trong quá trình sぬ dつng thｔ, Agribank kính đｚ nghお Quý khách đ<ng ký sぬ dつng dおch vつ SMS Banking.  
2. Nhà tr⇔ぜng có thあ xác nhｆn thông tin theo danh sách sinh viên nh⇔ng phＶi đＶm bＶo đＺy đて nhのng thông 
tin hが và tên, n<m sinh, khóa hがc, lずp hがc, hう đào tＴo, thぜi gian đào tＴo, mã sぐ sinh viên cho tなng sinh viên 
và có cam kｘt trách nhiうm vずi Ngân hàng nh⇔  trong tr⇔ぜng hぢp xác nhｆn cho mじt sinh viên. 

GIAO D卯CH VIÊN 
(KỦ, ghi rõ h丑 tên) 

TR姶雲NG PHÒNG 
(KỦ, ghi rõ h丑 tên) 

GIÁM A渦C 
(KỦ, đóng d医u) 

 



3/5 
 

 

 
H営P A唄NG S盈 D影NG TH引 LIÊN K蔭T SINH VIÊN 

S嘘:…….ngày ……/……/201... 
C<n c泳: 
B瓜 lu壱t Dân s詠 s嘘 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 

c栄a Qu嘘c h瓜i;  
Lu壱t các t鰻 ch泳c tín d映ng hi羽n hành; Các quy đ鵜nh 
hi羽n hành c栄a Ngân hàng Nhà n逢噂c Vi羽t Nam và 
Agribank v隠 phát hành, qu違n lỦ, s穎 d映ng và thanh toán 
th飲; 
Nhu c亥u và kh違 n<ng c栄a hai Bên. 
Hôm nay, ngày …….. tháng ……. N<m 201..., t衣i 
Agribank chi nhánh T雨nh Thái Nguyên. Chúng tôi 
g欝m có: 
Bên A: Agribank chi nhánh T雨nh Thái Nguyên 

A衣i di羽n: Ông/Bà: ....................................................... 

Ch泳c v映: Phó giám đ嘘c. 
A鵜a ch雨 giao d鵜ch: S嘘 279, P Gia Sàng, TP Thái 
Nguyên, Thái Nguyên. 
Ai羽n tho衣i: 0280 3837797.Fax:  
0280 3837797. 
Quy院t đ鵜nh/Gi医y u益 quy隠n s嘘 72/NHNo-HC&NS ngày 
01 tháng 03 n<m 2015 do Ông Tr鵜nh Thi院t C逢挨ng ký. 
Bên B:  
Ông/Bà: …................................................................... 
Ngày sinh:......../…....../….........N挨i sinh:…................ 
A鵜a ch雨 th逢運ng trú:…………….….............................. 
..................................................................................... 
S嘘 CMT/H瓜 chi院u:………………….…….................. 
Ngày c医p:…./...../…... N挨i c医p: CA…........................ 
Hai Bên th臼a thu壱n kỦ k院t H嬰p đ欝ng s穎 d映ng th飲 liên 
k院t sinh viên v噂i các đi隠u ki羽n, đi隠u kho違n nh逢 sau: 

Ai隠u 1. Gi違i thích thu壱t ng英 
Trong H嬰p đ欝ng này, các t瑛 ng英 d逢噂i đây đ逢嬰c hi吋u 
nh逢 sau: 

1. Th飲 liên k院t sinh viên (th飲 sinh viên): Là s違n ph育m th飲 
liên k院t đ逢嬰c phát hành trên c挨 s荏 th臼a thu壱n h嬰p tác 
gi英a Agribank và các H丑c vi羽n, tr逢運ng A衣i h丑c, Cao 
đ鰯ng và Trung h丑c chuyên nghi羽p. 

2. Ch栄 th飲: Là cá nhân đ逢嬰c Agribank c医p th飲 đ吋 s穎 
d映ng.  

3. A挨n v鵜 ch医p nh壱n th飲 (AVCNT): Là t鰻 ch泳c/đ挨n v鵜 
ho員c cá nhân cung 泳ng hàng hóa, d鵜ch v映, ch医p nh壱n 
th飲 làm ph逢挨ng ti羽n thanh toán.  

4. Ai吋m 泳ng ti隠n m員t (A姶TM): Là máy rút ti隠n t詠 đ瓜ng, 
T鰻 ch泳c thanh toán th飲 ho員c AVCNT t衣i đó ch栄 th飲 có 

th吋 s穎 d映ng th飲 đ吋 rút/泳ng ti隠n m員t ho員c s穎 d映ng các 
d鵜ch v映 ngân hàng khác. 

5. Tài kho違n ti隠n g穎i thanh toán: Là tài kho違n do ch栄 th飲 
m荏 t衣i Agribank đ吋 phát hành, thanh toán và s穎 d映ng 
th飲. 

6. Mư s嘘 xác đ鵜nh ch栄 th飲 (Personal Identification 
Number - mư PIN): Là mư s嘘 m壱t c栄a cá nhân đ逢嬰c s穎 
d映ng trong m瓜t s嘘 giao d鵜ch th飲 đ吋 ch泳ng th詠c ch栄 
th飲. Mư s嘘 này do ch栄 th飲 ch鵜u trách nhi羽m b違o m壱t. 
Trong các giao d鵜ch th飲 có s穎 d映ng mư PIN, mư PIN 
đ逢嬰c coi là ch英 kỦ c栄a ch栄 th飲. 

7. Th運i h衣n hi羽u l詠c c栄a th飲: Là kho違ng th運i gian ch栄 th飲 
đ逢嬰c phép s穎 d映ng th飲 theo quy đ鵜nh c栄a Agribank. 
Th運i h衣n hi羽u l詠c đ逢嬰c d壱p n鰻i ho員c in trên th飲.  

8. Giao d鵜ch th飲: Là vi羽c ch栄 th飲 s穎 d映ng th飲 đ吋 rút ti隠n 
m員t; thanh toán hàng hóa, d鵜ch v映; s穎 d映ng các d鵜ch 
v映 ngân hàng khác do t鰻 ch泳c phát hành th飲, t鰻 ch泳c 
thanh toán th飲 cung 泳ng. 

9. T鰻 ch泳c phát hành th飲 (TCPHT): Là thành viên chính 
th泳c ho員c thành viên liên k院t c栄a t鰻 ch泳c th飲 trong 
n逢噂c/qu嘘c t院 th詠c hi羽n nghi羽p v映 phát hành th飲.  

10. T鰻 ch泳c thanh toán th飲 (TCTTT): Là thành viên 
chính th泳c ho員c thành viên liên k院t c栄a t鰻 ch泳c th飲 
trong n逢噂c/qu嘘c t院 th詠c hi羽n nghi羽p v映 thanh toán th飲. 

11. T鰻 ch泳c chuy吋n m衣ch n逢噂c ngoài (TCCMNN): Là 
t鰻 ch泳c cung c医p d鵜ch v映 chuy吋n m衣ch th飲 cho các t鰻 
ch泳c phát hành th飲, t鰻 ch泳c thanh toán th飲 và các t鰻 
ch泳c khác t衣i n逢噂c ngoài có tham gia k院t n嘘i thanh 
toán v噂i H羽 th嘘ng chuy吋n m衣ch tài chính qu嘘c gia 
Vi羽t Nam (Banknetvn). 

12. Hoá đ挨n giao d鵜ch: Là ch泳ng t瑛 xác nh壱n giao d鵜ch 
hoàn thành do ch栄 th飲 th詠c hi羽n b茨ng th飲.  

13. S詠 ki羽n b医t kh違 kháng: Là s詠 ki羽n do nguyên nhân 
khách quan gây ra v逢嬰t quá kh違 n<ng ki吋m soát c栄a 
các bên tham gia h嬰p đ欝ng, bao g欝m nh逢ng không 
gi噂i h衣n 荏 các s詠 ki羽n nh逢: Chi院n tranh, n鰻i lo衣n, 
kh栄ng b嘘, h臼a ho衣n, l┡ l映t, cháy n鰻, thiên tai, b衣o 
đ瓜ng, v.v... 

14. ATM: Là thi院t b鵜 đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 cung c医p cho 
khách hàng m瓜t s嘘 d鵜ch v映 ngân hàng t詠 đ瓜ng.  

15. EDC/POS: Thi院t b鵜 đ丑c th飲 đi羽n t穎. 
Ai隠u 2. N瓜i dung h嬰p đ欝ng 
1. Bên A cung c医p cho Bên B d鵜ch v映 th飲 liên k院t sinh 

viên theo đ隠 ngh鵜 c栄a Bên B. 
2. Các kho違n phí liên quan đ院n vi羽c s穎 d映ng th飲 th詠c 

hi羽n theo bi吋u phí do Agribank quy đ鵜nh trong t瑛ng 
th運i k┻ và đ逢嬰c thông báo trên trang thông tin đi羽n t穎 
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(www.agribank.com.vn) ho員c qua các kênh thông tin 
khác c栄a Agribank. 

Ai隠u 3. Phát hành l衣i th飲, ch医m d泳t s穎 d映ng th飲 
1. Phát hành l衣i th飲 

Tr逢運ng h嬰p th飲 b鵜 m医t/b鵜 đánh c逸p ho員c yêu c亥u phát 
hành th飲 m噂i thay th院 th飲 c┡, th飲 h臼ng, Bên B có 
quy隠n đ隠 ngh鵜 Bên A phát hành l衣i th飲.  

2. T衣m ng瑛ng ho員c ch医m d泳t s穎 d映ng th飲 
Bên A có quy隠n t衣m ng瑛ng ho員c ch医m d泳t s穎 d映ng 
th飲 c栄a Bên B trong các tr逢運ng h嬰p sau: 

a) Bên B có hành vi vi ph衣m pháp lu壱t, 違nh h逢荏ng tr詠c 
ti院p đ院n vi羽c s穎 d映ng th飲, ho員c Bên B vi ph衣m các 
đi隠u ki羽n, đi隠u kho違n c栄a H嬰p đ欝ng.  

b) Bên B có hành vi gian l壱n, gi違 m衣o ho員c th飲 b鵜 nghi 
ng運 có liên quan đ院n gian l壱n, gi違 m衣o. 

c) Bên B có yêu c亥u t衣m ng瑛ng, ch医m d泳t s穎 d映ng th飲.  
Ai隠u 4. Quy隠n và ngh┄a v映 c栄a Bên A 
1. Quy隠n c栄a Bên A 
a) A隠 ngh鵜 Bên B cung c医p đ亥y đ栄 các thông tin theo 

quy đ鵜nh. 
b) Ghi N嬰 tài kho違n ti隠n g穎i thanh toán c栄a Bên B m荏 

t衣i Bên A phí và các kho違n khác liên quan đ院n s穎 
d映ng th飲. 

c) Cung c医p cho c挨 quan có th育m quy隠n thông tin v隠 tài 
kho違n, giao d鵜ch và các thông tin khác c栄a Bên B 
ph映c v映 cho công tác đi隠u tra theo quy đ鵜nh c栄a pháp 
lu壱t. 

d) T衣m ng瑛ng ho員c ch医m d泳t s穎 d映ng th飲 trong các 
tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i Kho違n 2, Ai隠u 3, H嬰p đ欝ng 
này. 

e) A逢嬰c mi宇n trách nhi羽m trong các tr逢運ng h嬰p: H羽 
th嘘ng b鵜 tr映c tr員c ho員c g員p s詠 c嘘 ngoài kh違 n<ng ki吋m 
soát c栄a Bên A; Th飲 b鵜 l嬰i d映ng do b鵜 m医t, b鵜 đánh 
c逸p ho員c các tr逢運ng h嬰p khác do l厩i c栄a Bên B. 

f) Không ch鵜u trách nhi羽m v隠 vi羽c giao nh壱n hàng, ch医t 
l逢嬰ng hàng hoá, d鵜ch v映 đ逢嬰c thanh toán b茨ng th飲 và 
các kho違n phí, lưi phát sinh liên quan đ院n vi羽c ch栄 th飲 
h栄y giao d鵜ch ho員c tr違 l衣i hàng hóa, d鵜ch v映 cho 
AVCNT. 

g) Thu h欝i th飲 vào b医t c泳 lúc nào trong các tr逢運ng h嬰p 
quy đ鵜nh t衣i Kho違n 2, Ai隠u 3, H嬰p đ欝ng này b茨ng 
cách thông báo v隠 vi羽c thu h欝i này cho Bên B ho員c 
thông qua T鰻 ch泳c thanh toán th飲, AVCNT. Trong 
tr逢運ng h嬰p này, Bên A đ逢嬰c mi宇n trách nhi羽m đ嘘i v噂i 
b医t k┻ s詠 ph逢挨ng h衣i nào t噂i danh d詠, uy tín c栄a Bên 
B trong vi羽c yêu c亥u thu h欝i l衣i th飲. 

h) Các quy隠n khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
2. Ngh┄a v映 c栄a Bên A 

a) Tuân th栄 các quy đ鵜nh v隠 phát hành và thanh toán th飲 
c栄a Ngân hàng Nhà n逢噂c và các t鰻 ch泳c th飲. 

b) Tôn tr丑ng và đ違m b違o quy隠n và l嬰i ích c栄a Bên B theo 
H嬰p đ欝ng. 

c) Gi違i quy院t các yêu c亥u tra soát, khi院u n衣i c栄a Bên B 
liên quan đ院n vi羽c s穎 d映ng th飲. 

d) B違o m壱t các thông tin v隠 tài kho違n, giao d鵜ch th飲 c栄a 
Bên B, tr瑛 tr逢運ng h嬰p hai Bên có th臼a thu壱n khác 
ho員c theo yêu c亥u c栄a c挨 quan có th育m quy隠n. 

e) Ch鵜u trách nhi羽m đ嘘i v噂i m丑i r栄i ro, t鰻n th医t phát sinh 
sau 120 phút k吋 t瑛 th運i đi吋m Bên B hoàn thành th栄 t映c 
báo m医t th飲 t衣i tr映 s荏 Bên A trong tr逢運ng h嬰p th飲 b鵜 
m医t/b鵜 đánh c逸p.  

f) Các ngh┄a v映 khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
Ai隠u 5. Quy隠n và ngh┄a v映 c栄a Bên B 
1. Quy隠n c栄a Bên B 
a) 曳y quy隠n cho Nhà tr逢運ng nh壱n th飲, mư PIN. 
b) S穎 d映ng th飲 đ吋 rút ti隠n m員t, thanh toán hàng hóa, d鵜ch 

v映 trong ph衣m vi s嘘 d逢 tài kho違n ti隠n g穎i thanh toán. 
c) A隠 ngh鵜 c医p l衣i mư PIN, đ鰻i th飲, t衣m ng瑛ng ho員c 

ch医m d泳t s穎 d映ng th飲. 
d) A逢嬰c tham gia các ch逢挨ng trình 逢u đưi dành riêng cho 

ch栄 th飲 theo quy đ鵜nh c栄a Agribank và các t鰻 ch泳c 
th飲. 

e) A逢嬰c s穎 d映ng th飲 sinh viên theo quy đ鵜nh c栄a nhà 
tr逢運ng. 

f) Khi院u n衣i các v医n đ隠 có liên quan trong quá trình s穎 
d映ng th飲 t衣i b医t k┻ chi nhánh nào c栄a Agribank. Th運i 
h衣n khi院u n衣i là 80 ngày (bao g欝m c違 ngày ngh雨, ngày 
l宇) đ嘘i v噂i th飲 ghi n嬰 và 160 ngày (bao g欝m c違 ngày 
ngh雨, ngày l宇) đ嘘i v噂i th飲 giao d鵜ch qua TCCMNN k吋 
t瑛 ngày phát sinh giao d鵜ch. 

g) Các quy隠n khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.  
2. Ngh┄a v映 c栄a Bên B 
a) Ch医p hành đ亥y đ栄 các quy trình k悦 thu壱t, nghi羽p v映, 

tài li羽u h逢噂ng d磯n liên quan đ院n s穎 d映ng th飲 theo quy 
đ鵜nh hi羽n hành c栄a Agribank. 

b) KỦ vào d違i ch英 kỦ 荏 m員t sau c栄a th飲 theo đúng ch英 kỦ 
m磯u đư đ<ng kỦ v噂i ngân hàng ngay khi nh壱n đ逢嬰c 
th飲. 

c) B違o qu違n th飲, b違o m壱t mư PIN. Không đ逢嬰c cho 
ng逢運i khác m逢嬰n th飲/mư PIN ho員c ti院t l瓜 mư PIN cho 
ng逢運i khác. Tr逢運ng h嬰p đ吋 m医t th飲 ho員c đ吋 l瓜 mư 
PIN, Bên B ph違i hoàn toàn ch鵜u trách nhi羽m v隠 m丑i 
r栄i ro, t鰻n th医t phát sinh. 

d) KỦ hóa đ挨n thanh toán, đ違m b違o kh噂p đúng v噂i ch英 
kỦ 荏 m員t sau c栄a th飲 khi s穎 d映ng th飲 đ吋 thanh toán 
hàng hóa, d鵜ch v映 t衣i các AVCNT. 

http://www.agribank.com.vn/
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e) Thông báo cho Bên A, chi nhánh Agribank ho員c 
Trung tâm Th飲 Agribank qua s嘘 đi羽n tho衣i h厩 tr嬰 
khách hàng trên m員t sau c栄a th飲 khi phát hi羽n th飲 b鵜 
m医t/b鵜 đánh c逸p/b鵜 l瓜 mư PIN ho員c có nghi ng運 th飲 
đang b鵜 l嬰i d映ng. Các thông tin c亥n cung c医p trong 
tr逢運ng h嬰p này bao g欝m: H丑 tên, s嘘 CMT/H瓜 chi院u, 
s嘘 th飲, lo衣i th飲, ngày hi羽u l詠c c栄a th飲, đ鵜a đi吋m th飲 b鵜 
m医t/b鵜 đánh c逸p, th運i gian m医t, chi nhánh phát hành 
th飲. Sau đó ph違i đ院n tr映 s荏 Bên A đ吋 hoàn t医t th栄 t映c 
báo m医t th飲. 

f) Ch鵜u trách nhi羽m đ嘘i v噂i m丑i r栄i ro, t鰻n th医t phát sinh 
tr逢噂c và trong ph衣m vi 120 phút k吋 t瑛 th運i đi吋m hoàn 
thành th栄 t映c báo m医t th飲 t衣i tr映 s荏 Bên A trong 
tr逢運ng h嬰p th飲 b鵜 m医t/b鵜 đánh c逸p.  

g) Tr逢運ng h嬰p đ<ng kỦ s穎 d映ng th飲 th詠c hi羽n giao d鵜ch 
thanh toán hàng hóa, d鵜ch v映 qua Internet (E-
commerce), Bên B hoàn toàn ch鵜u trách nhi羽m v隠 m丑i 
r栄i ro, t鰻n th医t phát sinh liên quan đ院n các giao d鵜ch 
này. 

h) Hoàn toàn ch鵜u trách nhi羽m đ嘘i v噂i các giao d鵜ch th飲 
có ch英 kỦ và (ho員c) s穎 d映ng mư PIN, các giao d鵜ch 
khác trong tr逢運ng h嬰p không c亥n ch英 kỦ c栄a ch栄 th飲 
nh逢ng Ngân hàng cung c医p đ逢嬰c b茨ng ch泳ng v隠 giao 
d鵜ch đư đ逢嬰c th詠c hi羽n. 

i) Ch鵜u trách nhi羽m gi違i quy院t tranh ch医p v噂i AVCNT 
v隠 các v医n đ隠 liên quan đ院n hàng hóa, d鵜ch v映. 

j) Thông báo k鵜p th運i cho Agribank khi có nh英ng thay 
đ鰻i c栄a ch栄 th飲 v隠 các thông tin nh逢: A鵜a ch雨 liên 
l衣c/n挨i c逢 trú/n挨i làm vi羽c, v.v... tr逢運ng h嬰p không 
thông báo, n院u có phát sinh r栄i ro, t鰻n th医t thì ch栄 th飲 
ph違i hoàn toàn ch鵜u trách nhi羽m. 

k) S穎 d映ng ch英 kỦ theo đúng ch英 kỦ m磯u đư đ<ng kỦ t衣i 
Agribank. 

l) Các ngh┄a v映 khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.  
Ai隠u 6. S穎a đ鰻i, b鰻 sung H嬰p đ欝ng 
1.  Tr逢運ng h嬰p có nhu c亥u s穎a đ鰻i, b鰻 sung các đi隠u 

kho違n, đi隠u ki羽n c栄a H嬰p đ欝ng, Bên A s胤 thông báo 
cho Bên B b茨ng v<n b違n, trên các ph逢挨ng ti羽n thông 
tin đ衣i chúng ho員c trang thông tin đi羽n t穎 (Website) 
c栄a Agribank v隠 vi羽c s穎a đ鰻i, b鰻 sung H嬰p đ欝ng. Bên 
B có m瓜t kho違ng th運i gian nh医t đ鵜nh (theo thông báo 
c栄a Bên A) đ吋 cân nh逸c vi羽c ti院p t映c s穎 d映ng th飲 theo 
n瓜i dung s穎a đ鰻i đ逢嬰c Bên A thông báo.  

2.  Tr逢運ng h嬰p không có Ủ ki院n ph違n h欝i g穎i Bên A 
trong th運i h衣n nêu trên, Bên B đ逢嬰c coi là ch医p thu壱n 
toàn b瓜 n瓜i dung s穎a đ鰻i, b鰻 sung H嬰p đ欝ng theo 
thông báo c栄a Bên A. 

Ai隠u 7. Ch医m d泳t H嬰p đ欝ng 
1. A挨n ph逢挨ng ch医m d泳t H嬰p đ欝ng 

a) Hai Bên có quy隠n đ挨n ph逢挨ng ch医m d泳t H嬰p đ欝ng 
tr逢噂c th運i h衣n sau khi thông báo cho Bên kia b茨ng v<n 
b違n tr逢噂c 30 ngày làm vi羽c. 

b) Trong tr逢運ng h嬰p Bên B vi ph衣m các đi隠u ki羽n, đi隠u 
kho違n c栄a H嬰p đ欝ng ho員c có hành vi liên quan đ院n 
gian l壱n, gi違 m衣o th飲, Bên A có quy隠n đ挨n ph逢挨ng 
ch医m d泳t H嬰p đ欝ng mà không c亥n thông báo tr逢噂c 
cho Bên B. 

2. Các tr逢運ng h嬰p ch医m d泳t H嬰p đ欝ng 
a) Các bên đ挨n ph逢挨ng ch医m d泳t H嬰p đ欝ng. 
b) Ch医m d泳t H嬰p đ欝ng theo th臼a thu壱n c栄a hai Bên. 
c) Các tr逢運ng h嬰p ch医m d泳t s穎 d映ng th飲. 
d) Các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 
3. Trong m丑i tr逢運ng h嬰p ch医m d泳t H嬰p đ欝ng, Bên B v磯n 

có ngh┄a v映 thanh toán đ亥y đ栄 phí và các kho違n khác 
phát sinh liên quan đ院n s穎 d映ng th飲 theo quy đ鵜nh c栄a 
Agribank. 

Ai隠u 8.  Lu壱t đi隠u ch雨nh, gi違i quy院t tranh ch医p 
1. H嬰p đ欝ng này đ逢嬰c thi院t l壱p và đi隠u ch雨nh b荏i pháp 

lu壱t Vi羽t Nam. 
2. Hai bên xác nh壱n đư đ丑c, hi吋u rõ và hoàn toàn nh医t trí 

v噂i n瓜i dung H嬰p đ欝ng, đ欝ng th運i cam k院t nghiêm 
ch雨nh th詠c hi羽n các đi隠u ki羽n, đi隠u kho違n đư kỦ k院t. 
Tr逢運ng h嬰p phát sinh tranh ch医p trong quá trình th詠c 
hi羽n, hai Bên s胤 bàn b衣c, gi違i quy院t trên c挨 s荏 th逢挨ng 
l逢嬰ng, đôi Bên cùng có l嬰i. N院u không t詠 gi違i quy院t 
đ逢嬰c, m瓜t trong hai Bên có quy隠n chuy吋n tranh ch医p 
ra Tòa án nhân dân n挨i Bên A có tr映 s荏 đ吋 gi違i quy院t. 
Quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án có hi羽u l詠c cu嘘i cùng và b逸t 
bu瓜c thi hành đ嘘i v噂i các Bên. Án phí do Bên thua 
ki羽n ch鵜u. 

Ai隠u 9.  Ai隠u kho違n thanh lỦ H嬰p đ欝ng 
H嬰p đ欝ng này đ逢嬰c thanh lỦ sau khi các Bên hoàn 
thành đ亥y đ栄 các ngh┄a v映 theo H嬰p đ欝ng, đ欝ng th運i 
toàn b瓜 khi院u n衣i, tranh ch医p phát sinh đư đ逢嬰c gi違i 
quy院t d泳t đi吋m. 

Ai隠u 10. Ai隠u kho違n thi hành 
1. H嬰p đ欝ng này có hi羽u l詠c thi hành k吋 t瑛 ngày kỦ cho 

đ院n khi đ逢嬰c thanh lỦ theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 9 c栄a 
H嬰p đ欝ng này. 

2. H嬰p đ欝ng này đ逢嬰c l壱p thành 02 (hai) b違n có giá tr鵜 
pháp lỦ nh逢 nhau, m厩i Bên gi英 01 (m瓜t) b違n. 
 
A萎I DI烏N BÊN A 

(Ký, đóng d医u) 
BÊN B  

(KỦ, ghi rõ h丑 tên) 
 

 


