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QUY ðỊNH  SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING 

 

ðiều 1.  Giải thích từ ngữ 

1. “Ngân hàng” là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu ñiện Liên Việt (LienVietPostBank), 
thực hiện cung cấp dịch vụ Internet Banking theo quy ñịnh của Pháp luật có liên quan. 

2.  “Khách hàng” là cá nhân mở tài khoản tại Ngân hàng và là người ñứng tên trên bản ðăng 
ký sử dụng dịch vụ Internet Banking cho chính họ sử dụng. 

3.  “Dịch vụ Internet Banking” hay “Dịch vụ” là dịch vụ Internet Banking do Ngân hàng cung 
cấp cho Khách hàng, theo ñó Khách hàng có thể truy cập vào trang web của Ngân hàng bằng 
User và mật khẩu ñể thực hiện các Giao dịch ñã ñăng ký với Ngân hàng trên Tài khoản của 
mình. 

4.  “Giao dịch” là các giao dịch ñược thực hiện bởi Khách hàng trên Tài khoản thông qua việc 
sử dụng Dịch vụ Ngân hàng cung cấp cho Khách hàng theo các gói dịch vụ Khách hàng ñã 
ñăng ký.  

5.  “Tài khoản” là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn bằng Việt Nam ðồng 
hoặc ngoại tệ, do Chủ tài khoản mở tại Ngân hàng. 

6.  “Mật khẩu” là mã số mật cá nhân Khách hàng sử dụng khi ñăng nhập ñể sử dụng dịch vụ 
Internet Banking. 

7.  “User” là tên truy cập của Khách hàng khi sử dụng Dịch vụ.  

8.  “Sao kê” là bảng kê chi tiết các khoản giao dịch cùng các khoản phí phát sinh liên quan ñến 
việc sử dụng Tài khoản trong một khoảng thời gian nhất ñịnh.  

ðiều 2. Cung cấp dịch vụ 

Khách hàng yêu cầu Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến Internet Banking thực 
hiện các giao dịch bao gồm: Tra cứu thông tin tài khoản của Khách hàng mở tại Ngân hàng, dịch 
vụ chuyển khoản (chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng); các dịch vụ ngân hàng trực tuyến 
khác Ngân hàng sẽ cung cấp trong tương lai. 

ðiều 3. Phí dịch vụ 

1. Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt có quyền thu phí ñăng ký sử dụng, thay ñổi, chấm dứt sử 
dụng dịch vụ IB của Khách hàng. Việc thu phí dịch vụ ñược thực hiện ngay hoặc sau khi 
Khách hàng ñăng ký sử dụng, thay ñổi, chấm dứt dịch vụ tùy thuộc vào loại dịch vụ mà 
Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt cung cấp trên IB. 

2. Phí dịch vụ IB ñược thực hiện theo quy ñịnh của Ngân hàng trong từng thời kỳ. Ngân hàng 
sẽ thông báo cho Khách hàng các loại phí, mức phí và sự thay ñổi của các mức phí liên quan 
ñến dịch vụ IB theo quy ñịnh của Tổng Giám ñốc từng thời kỳ. Khi có bất kỳ sự thay ñổi về 
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phí dịch vụ, Ngân hàng sẽ thông báo cho Khách hàng theo cách thức nêu tại ðiều 13 của 
Quy ñịnh này. Biểu phí thay ñổi sẽ có giá trị (ràng buộc) nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng 
dịch vụ ngay sau khi biểu phí mới có hiệu lực. 

3. Khách hàng ñồng ý ñể Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt ñược ghi nợ bất kỳ tài khoản nào của 
Khách hàng ñể thông báo cho khoản phí liên quan ñến dịch vụ mà Khách hàng sử dụng. 

4. Khách hàng phải tự thanh toán trực tiếp mọi khoản phí dịch vụ viễn thông với các ñơn vị 
cung cấp dịch vụ viễn thông. 

ðiều 4. Giao dịch chuyển tiền trên hệ thống Internet Banking 

1. Nguyên tắc chuyển tiền 

a) Việc Khách hàng nhập xong lệnh chuyển tiền trên IB chỉ ñược hiểu là Khách hàng ñã 
khai báo xong lệnh chuyển tiền và không có nghĩa là lệnh của Khách hàng ñã thực hiện 
thành công 

b) Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt chịu trách nhiệm kiểm tra ñúng Tên ñăng nhập, Mật khẩu, 
Mã bảo mật và các Yếu tố ñịnh danh khác của Khách hàng; không chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các lệnh chuyển tiền của Khách hàng. 

c) Mọi dữ liệu, thông tin ghi nhận trên hệ thống của Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt hoặc các 
Ngân hàng có liên quan ñến giao dịch, dù dưới bất kỳ hình thức nào, về việc nhận và xử 
lý các lệnh giao dịch ñược lập trên IB của Khách hàng cũng như nội dung của các lệnh 
giao dịch là bằng chứng có giá trị pháp lý rằng Khách hàng ñã sử dụng dịch vụ IB và 
Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các lệnh giao dịch mà mình ñã khởi tạo cho dù các 
dữ liệu này không phải bản chính, không có chữ ký của Khách hàng. 

d) Ngân hàng có quyền từ chối thực hiện lệnh chuyển tiền của Khách hàng. Các trường hợp 
từ chối thực hiện chuyển tiền ñược quy ñịnh tại khoản 4 ðiều này. 

2. Thời gian xử lý giao dịch chuyển tiền:  

a) Lệnh chuyển tiền của Khách hàng ñến tài khoản trong cùng Hệ thống của Ngân hàng Bưu 
ñiện Liên Việt: ñược thực hiện ngay khi Ngân hàng nhận ñược lệnh. Ngày giao dịch ñược 
ghi nhận là ngày hạch toán giao dịch vào hệ thống Flexcube của Ngân hàng. 

b) Lệnh chuyển tiền của Khách hàng ñến tài khoản tại các Ngân hàng khác trên lãnh thổ 
Việt Nam: thời gian xử lý giao dịch qua IB ñược thực hiện theo quy ñịnh của Ngân hàng 
Bưu ñiện Liên Việt từng thời kỳ.  

3. Hạn mức giao dịch chuyển tiền: 

a) Hạn mức chuyển tiền tối thiểu: Là số tiền tối thiểu của một giao dịch chuyển tiền mà 
Khách hàng ñược phép thực hiện qua hệ thống IB của Ngân hàng.  

b) Hạn mức chuyển tiền tối ña: Là số tiền tối ña của một giao dịch chuyển tiền mà Khách 
hàng ñược phép thực hiện qua hệ thống IB của Ngân hàng. 

c) Hạn mức giao dịch trong ngày: Là tổng giá trị các giao dịch chuyển tiền trong ngày tối ña 
mà một Khách hàng ñược phép thực hiện qua hệ thống IB. 

d) Khách hàng ñăng ký hạn mức giao dịch trong ngày theo các mức hạn mức mà Ngân hàng 
Bưu ñiện Liên Việt công bố tại từng thời kỳ. 
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e) Hạn mức chuyển tiền tối thiểu, Hạn mức chuyển tiền tối ña, Hạn mức giao dịch trong 
ngày qua IB ñược Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt công bố tại từng thời kỳ. Việc thay ñổi 
hạn mức giao dịch do Tổng Giám ñốc quyết ñịnh. 

4. Từ chối lệnh chuyển tiền: 

a) Ngân hàng có quyền từ chối thực hiện chuyển tiền của Khách hàng trong các trường hợp 
sau: 

- Tài khoản tiền gửi thanh toán của Khách hàng không ñủ số dư ñể thực hiện theo lệnh 
của Khách hàng; 

- Các thông tin trên lệnh chuyển tiền của Khách hàng là không hợp lệ, không chính 
xác, không ñầy ñủ hoặc không rõ ràng ñể Ngân hàng thực hiện yêu cầu. 

- Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt nghi ngờ có Bên thứ ba lợi dụng các Yếu tố ñịnh danh 
của Khách hàng ñể thực hiện giao dịch; 

- Có căn cứ xác ñịnh rằng Khách hàng thực hiện giao dịch vào các mục ñích bất hợp 
pháp. 

b) Trong các trường hợp từ chối quy ñịnh tại Khoản 4, mục a của ðiều này, Ngân hàng Bưu 
ñiện Liên Việt ñược miễn trừ mọi trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ sự từ chối ñó. 

ðiều 5. Giao dịch không hủy ngang 

1. Kể từ thời ñiểm giao dịch của Khách hàng ñược nhập xong vào hệ thống xử lý của Ngân 
hàng Bưu ñiện Liên Việt, Khách hàng không thể hủy, thay ñổi, phủ nhập, từ chối giao dịch 
ñó. Ngân hàng coi ñó là các giao dịch có giá trị, không hủy ngang và Khách hàng phải chịu 
hoàn toàn trách nhiệm với Ngân hàng ñối với giao dịch ñó. 

2. Trường hợp Khách hàng muốn hủy lệnh giao dịch ñã thực hiện trên hệ thống IB thì Ngân 
hàng Bưu ñiện Liên Việt có thể (nhưng không bắt buộc) xem xét ñề nghị của Khách hàng với 
các ñiều kiện sau: 

a) ðề nghị hủy giao dịch ñược gửi ñến Ngân hàng ngay lập tức sau khi Khách hàng thực 
hiện giao dịch; 

b) Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt chưa ghi nhận và xử lý lệnh giao dịch của Khách hàng 
trên hệ thống xử lý của Ngân hàng; 

c) Việc hủy ngang giao dịch không làm ảnh hưởng quyền lợi của Ngân hàng Bưu ñiện Liên 
Việt cũng như quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

3. Trong trường hợp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này, Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ 
các chi phí phát sinh (nếu có). 

ðiều 6. Nghĩa vụ bảo mật của Khách hàng 

1. Khách hàng ñồng ý tuân thủ và làm theo hướng dẫn, khuyến cáo của Ngân hàng về bảo mật 
các Yếu tố ñịnh danh và Thiết bị bảo mật của Khách hàng. 

2. Khách hàng có trách nhiệm tự trang bị ñầy ñủ, bảo trì các chương trình phần mềm, các thiết 
bị phần cứng ñể có thể sử dụng an toàn dịch vụ Internet Banking. 

3. Khách hàng và Người sử dụng theo danh sách Khách hàng ñã ñăng ký ñược Ngân hàng cấp 
Mật khẩu, Tên ñăng nhập, Mã bảo mật và các Yếu tố ñịnh danh khác bảo ñảm rằng Khách 
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hàng và Người sử dụng là người duy nhất có thể sử dụng Tên ñăng nhập, Mật khẩu, Mã bảo 
mật và các Yếu tố ñịnh danh ñó ñể truy cập và sử dụng dịch vụ Internet Banking. Khách 
hàng cam kết rằng không tiết lộ Mật khẩu, Mã bảo mật và các Yếu tố ñịnh danh khác của 
mình cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên của Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt. 

4. Khách hàng có trách nhiệm giữ bí mật Mật khẩu, Mã bảo mật và các Yếu tố ñịnh danh khác 
của mình; giữ gìn bảo quản Thiết bị bảo mật một cách an toàn. ðồng thời, Khách hàng phải 
áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm bảo ñảm an toàn ñối với các thiết bị, máy móc, phần 
mềm…ñể có thể truy cập và kết nối an toàn vào hệ thống Internet Banking; kiểm soát, phòng 
ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép vào hệ thống Internet Banking. 

5. Khách hàng phải thông báo ngay lập tức cho Ngân hàng khi phát hiện hoặc nghi ngờ Mật 
khẩu hoặc bất kỳ Yếu tố ñịnh danh nào khác của mình bị lộ hoặc Thiết bị bảo mật bị mất, bị 
người khác chiếm dụng. Khách hàng có thể thông báo trực tiếp tại các ñiểm giao dịch của 
Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt hoặc gọi ñiện thoại tới Bộ phận chăm sóc Khách hàng của 
Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt. Ngân hàng có thể yêu cầu Khách hàng xác nhận bằng văn 
bản sau khi Khách hàng thông báo qua ñiện thoại. Trong 02 giờ làm việc, kể từ thời ñiểm 
nhận ñược thông báo hợp lệ của Khách hàng, Ngân hàng thực hiện khóa Thiết bị bảo mật, 
khóa Tên ñăng nhập. Trước thời ñiểm Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt khóa Thiết bị bảo mật, 
khóa Tên ñăng nhập, Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch ñã thực 
hiện trước ñó. 

ðiều 7. Xử lý tra soát, khiếu nại 

1. Trường hợp có khiếu nại liên quan ñến giao dịch trên IB, Khách hàng phải khiếu nại ñến 
Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Khách hàng thực hiện giao 
dịch ñó. Quá thời hạn này, Ngân hàng có quyền từ chối giải quyết khiếu nại của Khách hàng. 

2. Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của 
Khách hàng liên quan ñến dịch vụ IB trong thời hạn 03 ngày làm việc ñối với giao dịch 
chuyển tiền trong hệ thống Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt, 04 ngày làm việc ñối với giao 
dịch chuyển tiền ñến Ngân hàng khác tại Việt Nam và 03 ngày làm việc ñối với các khiếu nại 
khác, kể từ ngày nhận ñược yêu cầu. 

ðiều 8. Trách nhiệm ñối với khiếu nại, tổn thất 

1. Mọi khiếu nại, trách nhiệm, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan ñến các giao 
dịch ñược thực hiện bằng Tên ñăng nhập, Mật khẩu, Mã bảo mật và các Yếu tố ñịnh danh 
khác của Khách hàng thuộc trách nhiệm duy nhất của Khách hàng. 

2. Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt không chịu trách nhiệm ñối với bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm 
tổn thất và thiệt hại nào phát sinh từ các giao dịch của Khách hàng trong quá trình sử dụng 
dịch vụ IB, từ trường hợp những khiếu nại, trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại này là do lỗi chủ 
quan của Ngân hàng. 

3. Trường hợp Khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ hoặc Ngân hàng ngừng cung cấp dịch vụ IB, 
thì Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại, trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại ñã 
phát sinh với Khách hàng trước ñó. 

4. Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt không chịu trách nhiệm về việc máy tính hoặc các thiết bị 
truy cập IB của Khách hàng bị hư hỏng, mất dữ liệu, các chương trình phần mềm chạy không 
ổn ñịnh hoặc bị xóa. 
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5. Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt không chịu trách nhiệm ñối với những thiệt hại, tổn thất trực 
tiếp hoặc gián tiếp mà Khách hàng phải chịu phát sinh từ hoặc phát sinh do: 

a) Sự ngắt quãng, chậm chễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra 
trong quá trình cung cấp dịch vụ IB do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát 
hợp lý của Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tình trạng gián ñoạn của 
chương trình do chương trình cần ñược sửa chữa, nâng cấp hoặc lỗi ñường truyền của nhà 
cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông hoặc hành ñộng của bên thứ ba cung cấp dịch vụ; 

b) Bất cứ tình trạng bất khả kháng nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, hỏa 
hoạn, dịch bệnh, ñình công, bạo loạn hoặc yêu cầu, chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan 
nhà nước khác. 

ðiều 9. Thông báo 

1. Việc thông báo của Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt ñến Khách hàng ñược thực hiện theo một 
hoặc nhiều trong các cách thức sau: Thông báo qua ñường bưu ñiện, thư ñiện tử (email), ñiện 
thoại di ñộng, niêm yết tại quầy giao dịch hoặc thông báo trên website của Ngân hàng. Ngân 
hàng có quyền thay ñổi cách thức thông báo, liên lạc với Khách hàng nhưng vẫn phải tuân 
thủ các ñiều kiện và ñiều khoản của Quy ñịnh này. 

2. Thông báo của Ngân hàng ñược xem là ñã gửi tới Khách hàng, khi: 

a) Thông báo ñã ñược ñưa lên website Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt; hoặc 

b) Thông báo ñã ñược niêm yết tại các ñiểm giao dịch của Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt; 
hoặc 

c) Thông báo ñã ñược gửi tới số máy ñiện thoại di ñộng mà Khách hàng ñăng ký với Ngân 
hàng; hoặc 

d) Thông báo ñã ñược gửi tới ñịa chỉ email mà Khách hàng ñăng ký với Ngân hàng; hoặc 

e) Thông báo ñã ñược gửi tới ñịa chỉ liên hệ mà Khách hàng ñăng ký với Ngân hàng sau 
khoảng thời gian quy ñịnh thường lệ của bưu ñiện 

3. Ngay khi Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt nhận ñược các thông báo của Khách hàng ñược hiểu 
là ngày Ngân hàng thực sự nhận ñược các thông báo ñó. 

ðiều 10. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng 

1. Quyền của Khách hàng: 

a) ðược truy cập vào trang web cung cấp dịch vụ của Ngân hàng và truy cập ñể tra cứu Tài 
khoản; thực hiện các giao dịch trên tài khoản theo các dịch vụ ñã ñăng ký . 

b) Khách hàng quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ vào bất kỳ lúc nào sau khi ñã thông báo cho 
Ngân hàng. Sau khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, Khách hàng không ñược tiếp tục sử dụng 
Tên truy cập, Mật khẩu truy cập và/hoặc các Yếu tố ñịnh danh khác do Ngân hàng cung 
cấp. 

c) Khách hàng có quyền thay ñổi các thông tin ñã ñăng ký bằng cách trực tiếp ñiền vào Mẫu 
biểu ñề nghị thay ñổi thông tin tài khoản và gửi ñến Ngân hàng. Ngân hàng sẽ thực hiện 
thay ñổi tương ứng sau khi tiến hành kiểm tra, xác nhận và chấp thuận yêu cầu thay ñổi 
thông tin của Khách hàng. 
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d) Các quyền khác theo quy ñịnh này và các quy ñịnh khác có liên quan của Pháp luật.  

2. Trách nhiệm của Khách hàng: 

a) Mở tài khoản tại Ngân hàng và tuân thủ các quy ñịnh về mở, sử dụng tài khoản của Ngân 
hàng và Pháp luật. 

b) Cung cấp ñầy ñủ, chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ngân hàng khi ñăng 
ký Dịch vụ và trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Khách hàng phải thông báo ngay cho 
Ngân hàng bằng văn bản những thay ñổi về ñịa chỉ thường trú, ñịa chỉ liên lạc hoặc các 
thông tin ñăng ký khác theo yêu cầu của Ngân hàng. 

c) Khi cần thay ñổi thông tin Người sử dụng ñã ñăng ký, Khách hàng phải ñến ngay các 
ñiểm giao dịch của Ngân hàng ñể ñăng ký thông tin Người sử dụng. 

d) Khách hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng về việc thay ñổi hoặc 
chấm dứt sử dụng dịch vụ. 

e) ðồng ý cho Ngân hàng trích Tài khoản ñể thanh toán giá trị các giao dịch, các loại phí 
liên quan ñến Giao dịch, phí giải quyết tranh chấp theo quy ñịnh của Ngân hàng và Pháp 
luật. 

f) Hoàn trả cho Ngân hàng những khoản thanh toán thừa, thanh toán quá số dư ñược phép 
trên Tài khoản và lãi phát sinh theo quy ñịnh của Ngân hàng, những khoản tiền ghi có 
nhầm, thừa vào Tài khoản (nếu có). 

g) Có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo mật theo ðiều 6 của Quy ñịnh này. 

h) Các trách nhiệm khác theo Quy ñịnh này và các quy ñịnh khác có liên quan của Pháp 
luật. 

ðiều 11. Quyền và trách nhiệm của Ngân hàng 

1. Quyền của Ngân hàng: 

a) Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt có quyền thay ñổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp 
một phần hoặc toàn bộ dịch vụ Internet Banking vào bất kỳ thời ñiểm nào mà không cần 
sự ñồng ý của Khách hàng. Trong những trường hợp ñó, Ngân hàng thông báo cho Khách 
hàng theo các cách thức nêu tại ðiều 9 của Quy ñịnh này. 

b) Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt có quyền thay ñổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp 
dịch vụ Internet Banking mà không phải thông báo trước trong trường hợp Khách hàng 
không tuân thủ các yêu cầu bảo mật, hoặc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, hoặc vi 
phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của Khách hàng, hoặc có sự cố của nhà cung cấp dịch vụ 
viễn thông, dịch vụ mạng. 

c) Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt có quyền ñơn phương sửa ñổi, bổ sung các ñiều khoản, 
ñiều kiện về việc cung cấp dịch vụ Internet Banking vào bất kỳ lúc nào. Trong trường 
hợp này, Ngân hàng sẽ thông báo cho Khách hàng theo cách thức nêu tại ðiều 9 của Quy 
ñịnh này. Các sửa ñổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ñược ghi rõ trong thông báo. 
Nếu sau khi nhận ñược thông báo của Ngân hàng mà khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng 
dịch vụ Internet Banking thì ñược hiểu là Khách hàng ñồng ý với các sửa ñổi, bổ sung 
của Ngân hàng và chịu sự ràng buộc của các sửa ñổi, bổ sung ñó. 
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d) Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt có quyền lấy lại tiền ñã chuyển nhầm, chuyển thừa vào tài 
khoản của Khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền theo lệnh của Khách hàng 
hoặc của người thứ ba mà không cần sự ñồng ý của Khách hàng. 

e) Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt có quyền phong toả và ghi nợ số tiền trên Tài khoản ñể 
thu các loại phí phát sinh theo quy ñịnh; ghi nợ số tiền tranh chấp và các khoản phí phát 
sinh khi tranh chấp khi các cơ quan tài phán (Tòa án, trọng tài) phán quyết Khách hàng 
thua kiện. 

f) Ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt có quyền không chịu trách nhiệm ñối với các khiếu nại, 
tổn thất, thiệt hại ñược quy ñịnh tại ðiều 8 của Quy ñịnh này.  

g) Các quyền khác theo quy ñịnh này và các quy ñịnh khác có liên quan của Pháp luật.  

2. Trách nhiệm của Ngân hàng: 

a) Tuân thủ các quy ñịnh về giao dịch thương mại ñiện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam.  

b) ðảm bảo các quyền lợi của Khách hàng theo ñúng quy ñịnh.  

c) Bảo mật các thông tin liên quan ñến Khách hàng, tài khoản và giao dịch theo quy ñịnh 
của Pháp luật.  

d) Các trách nhiệm khác theo quy ñịnh này và các quy ñịnh khác có liên quan của Pháp luật.  

ðiều 12. Bản quyền 

1. Hệ thống Internet Banking, trang web https://ebanking.lienvietpostbank.com.vn và các nội 
dung có liên quan ñể cung cấp dịch vụ Internet Banking theo Quy ñịnh này thuộc bản quyền 
của Ngân hàng. Mọi sự sao chép, thay ñổi, sửa chữa nào mà không ñược sự cho phép bằng 
văn bản của Ngân hàng ñều bị nghiêm cấm. 

2. Ngân hàng có quyền sửa ñổi, bổ sung và có quyền cung cấp dịch vụ này cho bất kỳ Khách 
hàng nào mà không cần có sự ñồng ý của Khách hàng. 

ðiều 13. Xử lý vi phạm 

1. Mỗi Bên ñều có quyền yêu cầu ngừng cung cấp hoặc sử dụng Dịch vụ nếu phát hiện có sự vi 
phạm quy ñịnh an toàn bảo mật của hệ thống hoặc có sự sửa ñổi hệ thống trái phép. 

2. Mỗi Bên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Bên ñó gây ra lỗi cố ý hay vô ý dẫn ñến 
việc hệ thống, tên người sử dụng, mật khẩu bị lợi dụng ñể lấy thông tin trái phép hoặc lập 
giao dịch giả mạo gây thiệt hại cho Bên kia hoặc cho một bên thứ ba. 

3. Ngoại trừ các trường hợp nêu tại khoản 1, ðiều 9, bên nào vi phạm Quy ñịnh này hoặc có lỗi 
gây ra thiệt hại cho Bên kia phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại và tổn thất trực 
tiếp hay gián tiếp mà Ngân hàngị thiệt hại phải gánh chịu, bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán 
mà Ngân hàngị thiệt hại phải thực hiện ñối với Bên thứ ba do hậu quả của việc vi phạm hay 
lỗi của Bên vi phạm gây ra. 

ðiều 14. Thời hạn hiệu lực và ñiều khoản thi hành  

ðiều khoản này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng chọn ñăng k ý sử dụng Internet Banking và 
ký vào “ðơn ñăng ký dịch vụ Internet Banking” cho ñến khi Khách hàng ngưng sử dụng dịch 
vụ.  
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Khách hàng xác nhận ñã ñọc, hiểu rõ và ñồng ý với các ñiều kiện và ñiều khoản ñăng ký, sử 
dụng Internet Banking và cam kết thực hiện ñúng các ñiều khoản, ñiều kiện này cũng như các 
thỏa thuận liên quan khác với Ngân hàng. 

 

 
 
 
 


