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PHỤ LỤC 02C- Mẫu Thông báo chung cho KH trên website 

                                THÔNG BÁO 

V/v Sửa đổi, bổ sung một số Quy định về việc mở và sử dụng Tài khoản thanh toán của 

Khách hàng tại MB  theo quy định mới của NHNN tại Thông tư số 32/2016/TT-NHNN 

ngày 26/12/2016 

 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

 

Căn cứ theo Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 (“Thông tư 32”) của Ngân 

hàng Nhà nước về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 

19 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn việc mở và sử 

dụng tài khoản thanh toán (“TKTT”) tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; 

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) trân trọng thông báo tới các Quý Khách hàng đang 

mở TKTT tại MB các nội dung thay đổi như sau: 

1. Hợp đồng mở, sử dụng TKTT ký kết với Quý Khách hàng theo quy định tại Thông tư 32  

bao gồm các nội dung được quy định tại phụ lục đính kèm Thông báo này. MB kính đề nghị Quý 

Khách hàng đến ngân hàng ký lại hợp đồng mở, sử dụng TKTT theo các quy định của pháp luật 

nếu khách hàng có yêu cầu.  

2. Đối với khách hàng tổ chức là pháp nhân, MB thực hiện thay đổi tên chủ tài khoản theo 

các quy định của pháp luật từ cá nhân chủ tài khoản sang tổ chức mở tài khoản theo quy định tại 

Thông tư 32 kể từ ngày 01/3/2017. 

3. Đối với khách hàng là Hộ kinh doanh, Hộ gia đình, Tổ hợp tác, Doanh nghiệp tư nhân, tổ 

chức khác không có tư cách pháp nhân, MB trân trọng kính mời các Quý Khách hàng trực tiếp 

tới các Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất của MB để phối hợp hoàn thành việc thực hiện ký 

lại hợp đồng mở, sử dụng TKTT để chuyển đổi sang hình thức TKTT của cá nhân hoặc TKTT 

chung hoặc đóng TKTT theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 32. Thời điểm 

hoàn tất việc chuyển đổi là trước ngày 01/3/2018.  

Sau thời điểm ngày 01/03/2018, MB sẽ thực hiện đóng tài khoản đối với những TKTT của 

Khách hàng là Hộ kinh doanh, Hộ gia đình, Tổ hợp tác, Doanh nghiệp tư nhân, tổ chức khác 

không có tư cách pháp nhân chưa hoàn thành việc chuyển đổi hình thức TKTT theo Thông báo 

này.  

Mọi thông tin chi tiết đề nghị Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại CN/PGD nơi KH mở 

TKTT để được hỗ trợ 

Trân trọng thông báo! 
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Phụ lục các nội dung của Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán 

 

Trích Khoản 9 Điều 1 Thông tư 32/2016/TT-NHNN  

“4. Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán: 

a) Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán phải có tối thiểu các nội dung sau: 

- Số hợp đồng, thời điểm (ngày, tháng, năm) lập hợp đồng; 

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tên chủ tài khoản và họ tên người đại diện 

hợp pháp của chủ tài khoản (nếu chủ tài khoản là tổ chức), họ tên người giám hộ, người đại diện 

theo pháp luật của chủ tài khoản (nếu chủ tài khoản là cá nhân thuộc đối tượng quy định tại 

điểm c, d khoản 1 Điều 11 Thông tư này); 

- Số hiệu tài khoản, ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản thanh toán; 

- Các nội dung về quyền và nghĩa vụ của các bên; 

- Quy định về phí (các loại phí, việc thay đổi về phí); 

- Việc cung cấp thông tin và hình thức thông báo cho chủ tài khoản biết về: số dư và các giao 

dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán, việc tài khoản thanh toán bị phong tỏa, và các thông tin 

cần thiết khác trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán; 

- Các trường hợp tạm khóa và ngừng tạm khóa tài khoản thanh toán; 

- Phạm vi sử dụng tài khoản thanh toán và các trường hợp từ chối lệnh thanh toán của chủ tài 

khoản; 

- Việc sử dụng tài khoản thanh toán để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo 

yêu cầu của chủ tài khoản hoặc ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu các khoản nợ 

đến hạn, quá hạn, tiền lãi và các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý tài khoản và cung ứng 

các dịch vụ thanh toán; 

- Việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong sử dụng tài khoản thanh toán; 

- Phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn xử lý đề nghị tra soát khiếu nại và 

việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại theo quy định tại Điều 15a Thông tư này; 

- Các trường hợp đóng tài khoản thanh toán và việc xử lý số dư còn lại sau khi đóng tài khoản 

thanh toán. 

b) Ngoài các nội dung quy định tại điểm a Khoản này, các bên có thể thỏa thuận các nội dung 

khác phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan; 

c) Trường hợp sử dụng hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp 

đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực 

hiện: 

- Niêm yết công khai hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung về mở, sử dụng tài khoản thanh 

toán tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức mình; 

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung cho khách hàng biết 

trước khi ký kết hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và có xác nhận của khách hàng về 

việc đã được ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp đầy đủ thông tin; 

d) Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán phải được gửi cho khách hàng 01 (một) bản.” 

  

 


