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toán trực tuyến (ngày giao dịch được ghi nhận trên hệ thống) đến ngày 
Chủ thẻ thanh toán toàn bộ số tiền đã giao dịch này.
Công thức tính lãi:
- Số tiền Lãi trong hạn được tính theo ngày và theo công thức sau:
Lãi (trong hạn) = Dư nợ gốc x Lãi suất trong hạn/365 x Số ngày phát 
sinh Dư nợ gốc
- Số tiền Lãi quá hạn được tính theo ngày và theo công thức sau:
Lãi (quá hạn) = Dư nợ gốc quá hạn x Lãi suất quá hạn/365 x Số ngày 
phát sinh Dư nợ gốc quá hạn
- Lãi suất quá hạn: bằng 110% Lãi suất trong hạn và được áp dụng từ 
ngày kế tiếp của Ngày đến hạn phải trả cuối cùng
Các loại phí, mức phí sử dụng Thẻ:
Các loại phí dịch vụ có thể áp dụng đối với Thẻ tín dụng nội địa, bao gồm:

Mức phí và loại phí cụ thể được áp dụng theo Biểu phí dịch vụ Thẻ tín 
dụng nội địa trên đây do Công ty ban hành trong từng thời kỳ, được niêm 
yết công khai tại các Chi nhánh, Điểm giới thiệu dịch vụ của Công ty và 
công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty 
(www.vietcredit.vn) hoặc các hình thức khác được Công ty quy định tại 
Bản Điều khoản và Điều kiện này: tin nhắn SMS, qua email, qua tổng đài 
Chăm sóc Khách hàng của Công ty và các hình thức khác phù hợp với 
quy định của pháp luật.
Tất cả giá trị Giao dịch thẻ, phí, lãi phát sinh trong kỳ được nhập vào số 
dư nợ đầu kỳ tiếp theo. Công ty được quyền ghi nợ Tài khoản Thẻ cho dù 
số dư nợ có vượt Hạn mức Tín dụng hay không.

ĐIỀU 3. HẠN MỨC TÍN DỤNG THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA
Chủ thẻ xác nhận rằng các yêu cầu của Chủ thẻ về hạn mức tín dụng tại 
mục D của Đơn đề nghị chỉ mang tính chất tương đối xuất phát từ đề nghị 
ban đầu của Chủ thẻ. Công ty sẽ căn cứ trên thông tin Chủ thẻ cung cấp 
và quy định của Công ty trong từng thời kỳ để tiến hành thẩm định, phê 
duyệt và cấp hạn mức tín dụng cho Chủ thẻ. Chủ thẻ cam kết đồng ý và 
không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp gì đối với Công ty về Hạn 
mức tín dụng này.

Trong quá trình sử dụng Thẻ tín dụng nội địa, nếu Chủ thẻ muốn 
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Hạn mức tín dụng do Công ty quyết định. Chủ thẻ được sử dụng Thẻ 
trong phạm vi Hạn mức tín dụng được Công ty phê duyệt. Các loại phí, lãi 
phát sinh từ việc sử dụng Thẻ tín dụng nội địa được ghi nợ vào tài khoản 
của chủ thẻ theo quyết định của Công ty. 

- Phí rút tiền mặt;
- Phí không thanh toán Số tiền thanh toán tối thiểu (gọi tắt là LPF);
- Phí sao kê tài khoản (theo yêu cầu);
- Phí thay đổi Hạn mức tín dụng;
- Phí phát hành lại Thẻ theo yêu cầu của Chủ thẻ;
- Phí nhận thông báo qua tin nhắn (SMS);
- Phí thường niên
- Các loại phí khác (nếu có) theo quy định của Công ty.

Công ty có thể thay đổi lãi suất và các loại phí trong quá trình sử dụng Thẻ 
tín dụng nội địa của Chủ Thẻ và sẽ thông báo cho Chủ thẻ theo các hình thức 
được quy định tại Điều 10 của Bản Điều khoản và Điều kiện này. Thời gian từ 
lúc thông báo đến khi áp dụng các thay đổi về phí tối thiểu là 07 ngày hoặc 
một thời gian khác theo quy định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.





- MAD/Daily MAD được làm tròn lên theo đơn vị 100.000 đồng và ≥ 
300.000 đồng.
- Trong trường hợp Tổng dư nợ < 300.000 đồng thì MAD/Daily MAD bằng 
Tổng dư nợ.
- Trong trường hợp Chủ thẻ là khách hàng mới và thực hiện giao dịch rút 
tiền tại ATM hoặc giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ qua 
POS/MPOS, thanh toán trực tuyến đầu tiên trong khoảng thời gian 14 
ngày trước Ngày sao kê gần nhất tiếp theo thì MAD=0 vào ngày PD của 
Kỳ sao kê đó.
- Trong quá trình sử dụng Thẻ tín dụng nội địa, khi Chủ thẻ có giao dịch 
nộp tiền thanh toán (chỉ áp dụng cộng dồn giao dịch trong ngày thực hiện 
thanh toán) trong khoảng thời gian 14 ngày trước Ngày sao kê gần nhất 
tiếp theo lớn hơn hoặc bằng Daily MAD tại thời điểm thanh toán thì 
MAD=0 vào ngày PD của Kỳ sao kê gần nhất tiếp theo đó (không áp dụng 
cho Kỳ sao kê đầu tiên).

Thanh toán Tổng dư nợ trước khi kết thúc Thời hạn hiệu lực thẻ:
- Trước khi Thời hạn hiệu lực thẻ chấm dứt, Chủ thẻ có nghĩa vụ thanh 
toán Tổng dư nợ cho Công ty.
- Nếu vào thời điểm kết thúc Thời hạn hiệu lực thẻ, Tổng dư nợ > 0 thì Chủ 
thẻ vẫn có nghĩa vụ thanh toán Tổng dư nợ đó cho Công ty sau thời hạn trên.
Chủ thẻ đồng ý rằng do những chức năng đặc biệt trong hệ thống kỹ 
thuật của ngân hàng quản lý tài khoản thanh toán của Chủ thẻ và/hoặc 
hệ thống Công ty, tùy từng thời điểm, giao dịch thanh toán có thể mất 
nhiều thời gian hơn bình thường để được ghi nhận, và trong các trường 
hợp đó, việc thanh toán sẽ được thực hiện ngay khi hệ thống kỹ thuật của 
ngân hàng cho phép. 

Các kênh thanh toán:

- Thanh toán tại tất cả các Ngân hàng (thông qua hình thức nộp tiền mặt; 
chuyển khoản tại quầy, Internet Banking, Mobile Banking) vào tài khoản 
của người thụ hưởng là Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt tại Ngân hàng 
Vietinbank.

- Dịch vụ trích nợ tự động tại Ngân hàng Vietinbank.
- Dịch vụ trích nợ tự động qua ví điện tử MoMo
- Thanh toán qua ví điện tử: MoMo, ShopeePay, Viettel Money, Payoo.
- Thanh toán tại tất cả các điểm thu hộ của MoMo, ShopeePay, Viettel 
Telecom, bưu chính Viettel Post, Payoo.
- Thanh toán trực tiếp trên website VietCredit hoặc ứng dụng VietCredit 
thông qua cổng thanh toán VNPAY; Thanh toán qua MoMo trên website 
VietCredit.
- Thanh toán qua Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)
- Các kênh thanh toán khác theo quy định của Công ty được thông báo 
từng thời kỳ. 

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, khi Chủ thẻ thanh toán 
một khoản tiền cho Công ty thì khoản tiền này sẽ được cấn trừ theo 
thứ tự như sau:
‐ Khoản Lãi
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thẻ có khiếu nại bất kỳ giao dịch nào trên Bảng sao kê, Chủ thẻ cam kết 
chấp nhận thanh toán trong trường hợp Công ty cung cấp được các 
chứng từ, văn bản... chứng minh việc Thẻ tín dụng nội địa đã được sử 
dụng để thực hiện các Giao dịch Thẻ đó. Chủ thẻ vẫn phải có trách nhiệm 
thanh toán các giao dịch còn lại không khiếu nại và các khoản lãi, phí 
phát sinh theo Bảng sao kê. Trường hợp khiếu nại giao dịch không đúng 
hay quá thời hạn quy định, Chủ thẻ phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn 
bộ các giao dịch khiếu nại và các khoản lãi, phí phát sinh (nếu có). 
‐ Chủ thẻ phải thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc qua tổng đài 
Chăm sóc khách hàng của Công ty các khiếu nại của mình liên quan đến 
các giao dịch Thẻ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày Sao kê. Sau 
thời hạn này, nếu Công ty không nhận được các khiếu nại thì coi như Chủ 
thẻ đồng ý với tất cả các giao dịch, lãi, phí, và phí phạt... phát sinh thể 
hiện trên Bảng Sao kê.
‐ Chủ thẻ đồng ý rằng Công ty có toàn quyền áp dụng tất cả các biện 
pháp nhắc nhở, đôn đốc thu nợ phù hợp với quy định của pháp luật.
‐ Chủ thẻ đồng ý thanh toán các khoản chi phí phát sinh liên quan đến 
việc thu hồi nợ căn cứ theo phán quyết của Cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giải quyết tranh chấp.
‐ Trường hợp Chủ thẻ mua các sản phẩm bảo hiểm do VietCredit bán với 
tư cách là Đại lý bảo hiểm, Chủ thẻ đồng ý để VietCredit trích tài khoản 
Thẻ tín dụng nội địa để thanh toán các khoản phí bảo hiểm mà Chủ thẻ 
phải thanh toán cho Công ty bảo hiểm, khoản tiền này sẽ được tính vào 
dư nợ của Kỳ sao kê tương ứng.
Nghĩa vụ bảo mật thông tin và bảo quản Thẻ tín dụng nội địa:
‐ Không được giao/chuyển nhượng Thẻ cho người khác sử dụng và chịu 
trách nhiệm về mọi giao dịch, thiệt hại xảy ra do các thông tin thẻ bị lộ, 
đánh cắp, bị lợi dụng vì bất cứ lí do gì.
‐ Chịu trách nhiệm quản lý Thẻ tín dụng nội địa và bảo mật các thông tin 
liên quan đến Thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn số PIN, các thông tin 
khác liên quan đến việc sử dụng Thẻ tín dụng nội địa.

‐ Trường hợp Thẻ bị lợi dụng do việc mất cắp, thất lạc, lộ PIN, các gian 
lận/giả mạo đã xảy ra trước khi Công ty tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ Chủ 
thẻ thông qua tổng đài 1900 6515 hoặc Chi nhánh/Văn phòng đại 
diện/Điểm giới thiệu dịch vụ của Công ty, Chủ thẻ hoàn toàn chịu thiệt hại 
và bồi thường thiệt hại đối với tất cả các giao dịch của Thẻ do việc Thẻ bị 
lợi dụng gây ra kể cả khi đã chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của Công ty.
‐ Trường hợp Thẻ bị lộ số PIN hoặc bị mất, thất lạc (Chủ thẻ đã thông báo 
cho Công ty), sau đó Chủ thẻ tìm lại hoặc thu hồi được Thẻ thì Chủ thẻ 
không được tiếp tục sử dụng Thẻ này mà phải cắt ngay Thẻ đó làm đôi 
và gửi lại cho Công ty.
‐ Cam kết không cung cấp thông tin của Công ty liên quan đến việc cung 
cấp và sử dụng dịch vụ theo Bản Điều khoản và Điều kiện này cho bên 
thứ Ba bất kỳ nào khác trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định 
của Pháp luật và được sự đồng ý của Công ty.
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‐ Khi Thẻ bị mất cắp, thất lạc hoặc PIN bị lộ, Chủ thẻ phải báo ngay cho 
Công ty thông qua tổng đài 1900 6515 hoặc Chi nhánh/Văn phòng đại diện/ 
Điểm giới thiệu dịch vụ của Công ty. Chủ thẻ phải cung cấp thông tin về 
thời gian, địa điểm xảy ra sự việc, các giao dịch thực hiện cuối cùng và 
các thông tin khác theo yêu cầu của Công ty.
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