ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI GHI DANH
(Áp dụng với CCTG ghi danh phát hàng từ tháng 12/2017)
1. Chứng chỉ Tiền gửi dài hạn ghi danh bằng đồng Việt Nam (dưới đây gọi là “CCTG”) là loại giấy
tờ có giá ghi danh dài hạn do Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) phát hành, xác lập
nghĩa vụ trả nợ trực tiếp cả gốc và lãi của Tổ chức phát hành đối với Người sở hữu CCTG. CCTG
là loại CCTG không có tài sản bảo đảm của Tổ chức phát hành. Các CCTG có thứ tự ưu tiên
thanh toán ngang nhau tại mọi thời điểm mà không CCTG nào sẽ nhận được quyền ưu tiên
thanh toán so với các CCTG còn lại vì bất kỳ lý do nào. Trong trường hợp Tổ chức phát hành bị
thanh lý, Người sở hữu CCTG được thanh toán sau khi Tổ chức phát hành đã thanh toán cho tất
cả các chủ nợ khác của Tổ chức phát hành.
2. Người sở hữu CCTG do VIB phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp có thể là cá nhân Việt
Nam, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; hoặc pháp
nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhưng
không bao gồm: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức
tín dụng,.
3. Thủ tục phát hành CCTG:
a. Nhà đầu tư (dưới đây gọi là “KH”) cùng VIB ký Hợp đồng mua bán CCTG theo mẫu của VIB.
b. KH là cá nhân: KH xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn thời
hạn hiệu lực.
c. KH là pháp nhân và chưa có mã KH tại VIB: cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: (i)
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, (ii) đăng ký mẫu dấu, (iii) đăng ký mã số thuế (nếu có),
(iv) bản chính văn bản ủy quyền chứng minh người ký Hợp đồng mua bán CCTG là đại diện
hợp pháp của pháp nhân (nếu người ký không phải là người đại diện theo pháp luật), (v) bản
chính văn bản ủy quyền/chỉ định cho người đại diện thực hiện giao dịch/xuất trình CCTG và
các giấy tờ liên quan tại VIB và xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công
dân/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người đại diện đi giao dịch.
d. KH là pháp nhân và đã có mã KH tại VIB: cung cấp bản chính giấy ủy quyền cho người thực
hiện giao dịch trong trường hợp người đi thực hiện giao dịch không phải người đã đăng ký tại
VIB về việc ủy quyền mang chứng từ đến giao dịch và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn
cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người đi giao dịch.
4. Phương thức thanh toán lãi và gốc:
a. Tiền lãi CCTG được trả theo định kỳ hàng năm kể từ ngày phát hành CCTG, một (01) năm/lần.
Kỳ trả lãi cuối cùng sẽ được trả cùng với gốc CCTG vào ngày đáo hạn CCTG. Nếu ngày trả lãi
trùng vào ngày nghỉ1, số tiền lãi sẽ được chuyển trả vào ngày làm việc tiếp theo.
b. VIB được quyền ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi CCTG dẫn
đến kết quả kinh doanh trong năm của VIB bị lỗ. Lãi tạm ngừng trả sẽ không được nhập gốc.
1

Ngày nghỉ được hiểu là từ sau 12:00 ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày nghỉ, lễ theo quy định của pháp luật
và các ngày nghỉ bù theo thông báo của VIB trong từng thời kỳ.
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Trong trường hợp này, VIB sẽ thông báo cho các Người sở hữu CCTG ít nhất 05 ngày làm việc
trước ngày trả lãi bằng cách thông báo công khai trên website của VIB: www.vib.com.vn.
c. Gốc được VIB thanh toán một lần cho KH tại thời điểm KH đến bán CCTG (bản gốc) cho ngân
hàng và không sớm hơn ngày đáo hạn của CCTG.
d. Sau ngày đáo hạn của CCTG, toàn bộ gốc và lãi CCTG của kỳ cuối cùng sẽ được VIB giữ hộ với
mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất của VIB trong khoảng thời gian lưu giữ cho đến ngày
thanh toán CCTG.
e. Gốc và lãi của CCTG được thanh toán tại mọi địa điểm giao dịch của VIB, không phụ thuộc vào
Chi nhánh/ Phòng giao dịch phát hành CCTG.
5. Chuyển quyền sở hữu, ủy quyền CCTG:
a.

CCTG ghi danh được tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng hoặc uỷ quyền cho người khác lĩnh
tiền thay theo quy định của pháp luật. Việc tặng cho, chuyển nhượng, ủy quyền CCTG phải
được xác nhận tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của VIB.

b.

VIB sẽ thanh toán cho người nhận chuyển nhượng cuối cùng ghi ở mặt sau CCTG khi người
này xuất trình: bản gốc CCTG còn nguyên vẹn do VIB phát hành, có xác nhận chuyển nhượng
của VIB, tại một trong các địa điểm giao dịch của VIB.

6. Cầm cố CCTG:
a. CCTG được phép cầm cố làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của KH tại VIB hoặc cầm cố làm
tài sản bảo đảm tại các tổ chức tín dụng khác nếu được bên cho vay chấp nhận.
b.

Việc cầm cố/thế chấp hoặc sử dụng CCTG làm tài sản bảo đảm tại các tổ chức tín dụng khác
của KH phải được thực hiện xác nhận phong tỏa tại VIB.

7. Xử lý trường hợp mất; nhàu nát, rách, tẩy xóa, hỏng CCTG (dưới đây gọi là “hỏng CCTG”)
a. KH phải lập giấy báo mất, hỏng CCTG theo mẫu của VIB và thông báo kịp thời cho VIB. VIB thực
hiện phong tỏa CCTG ngay khi nhận được giấy báo mất, hỏng CCTG của KH. Kể từ thời điểm
này, KH không được thực hiện việc chuyển nhượng, ủy quyền, cầm cố, thế chấp liên quan đến
CCTG đó, đồng thời các ủy quyền nhận thanh toán CCTG trước đó (nếu có) sẽ không còn hiệu
lực.
b. Sau 10 ngày kể từ ngày CCTG bị mất đến hạn, VIB sẽ thực hiện thanh toán cho chủ sở hữu cuối
cùng của CCTG đã được VIB xác nhận, khi KH xuất trình đầy đủ: (i) Bản gốc Giấy báo mất, hỏng
CCTG có xác nhận của VIB; và (ii) Bản gốc Đề nghị xác nhận chuyển quyền sở hữu CCTG cho
người nhận chuyển nhượng cuối cùng theo mẫu của VIB và có xác nhận của VIB hoặc (iii) Giấy
uỷ quyền CCTG hợp lệ theo mẫu của VIB.
c. Kể từ thời điểm VIB thanh toán giá trị CCTG bị mất cho chủ sở hữu cuối cùng theo Giấy báo
mất, hỏng CCTG có xác nhận của VIB, CCTG bị mất sẽ không còn hiệu lực và không có giá trị
thanh toán tại VIB.
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d. Trường hợp CCTG bị mất được tìm lại và xuất trình tại VIB trước thời điểm VIB thanh toán cho
chủ sở hữu cuối cùng theo Giấy báo mất, hỏng CCTG có xác nhận của VIB, VIB sẽ chỉ thực hiện
thanh toán cho chủ sở hữu cuối cùng khi KH xuất trình bản gốc CCTG tại VIB.
e. Tiền lãi định kỳ của CCTG được VIB thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
theo nội dung đã thỏa thuận giữa VIB và người sở hữu hiện tại của CCTG.
8. Quyền và nghĩa vụ của KH:
a.

Được quyền nhận thanh toán gốc, lãi CCTG phù hợp với nội dung của các Điều kiện và Điều
khoản này.

b.

Được quyền tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, ủy quyền, cầm cố CCTG phù hợp với nội dung
của các Điều kiện và Điều khoản này.

c.

Có trách nhiệm xuất trình: (i) bản gốc CCTG còn nguyên vẹn do VIB phát hành tại một trong
các địa điểm giao dịch của VIB; (ii) Giấy tờ tùy thân còn thời hạn hiệu lực; và (iii) bản chính
Giấy đề nghị xác nhận chuyển nhượng, Giấy Ủy quyền (nếu có) khi thực hiện các giao dịch
liên quan đến CCTG tại VIB.

d.

Có trách nhiệm bảo quản, quản lý CCTG; không để CCTG bị mất, hỏng.

e.

Có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với VIB ngay khi phát hiện bị mất, hỏng CCTG. Tiền
gốc của CCTG bị mất, hỏng được thanh toán cho KH sau 10 ngày kể từ ngày CCTG đến hạn.
Tiền lãi định kỳ của CCTG, được VIB thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
theo nội dung đã thỏa thuận giữa VIB và KH. KH chịu hoàn toàn trách nhiệm với những rủi ro
xảy ra do việc không thông báo kịp thời việc mất, hỏng CCTG cho VIB.

9. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng:
a.

Có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi của CCTG cho KH phù hợp với các Điều kiện và Điều khoản
này.

b.

Thực hiện thủ tục xác nhận việc tặng cho, chuyển nhượng, ủy quyền; hoặc xác nhận phong
tỏa theo yêu cầu của KH tại bất cứ Chi nhánh/Phòng giao dịch của VIB, trong phạm vi các
Điều kiện và Điều khoản này và quy định của pháp luật.

c.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin của KH.

d.

Được quyền từ chối thanh toán CCTG không hợp lệ hoặc KH cung cấp không đúng, không
đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định các Điều kiện và Điều khoản này.

3/3

