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   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG 

Dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền tự động (Dành cho Khách hàng Cá nhân) 

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh ……………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………… 

1. Họ và tên chủ tài khoản/đồng chủ sở hữu 1…………………………………………………… 

CMND/Hộ chiếu.………………………. Ngày cấp..…./……/…..…..Nơi cấp…………………….. 

Địa chỉ liên hệ ……………………………………………………… Điện thoại…………………… 

2. Họ và tên đồng chủ sở hữu 2…………………………………………………………………… 

CMND/Hộ chiếu.………………………. Ngày cấp:.……./……/…..…..Nơi cấp………………….. 

Địa chỉ liên hệ ………………………………………………………….Điện thoại………………… 

Tài khoản thanh toán số              

3. Tôi/Chúng tôi đề nghị Ngân hàng MB thực hiện lệnh chuyển tiền tự động trên tài khoản 

thanh toán cá nhân của tôi/chúng tôi để nộp phí bảo hiểm định kỳ đến hạn cho Hồ sơ yêu 

cầu bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm (HSYCBH/HĐBH) với chi tiết như sau: 

Tài khoản thụ hưởng số 0             

Chủ tài khoản thụ hưởng:  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) 

 Đặt lệnh chuyển tiền tự động 

 Hủy lệnh chuyển tiền tự động số……………….……………………………………………… 

Danh sách các HSYCBH/HĐBH cần nộp phí định kỳ chi tiết như sau: 

 TT HSYCBH/HĐBH Bên mua bảo hiểm Người được bảo hiểm Quan hệ với chủ TK 

1     

2     

3     
 

Thời gian thực hiện lệnh: tương ứng với định kỳ nộp phí bảo hiểm của HSYCBH/HĐBH nêu 
trên. 

Tần suất thực hiện: đặt lệnh hàng ngày trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn nộp phí định 
kỳ. 

4. Khách hàng cam kết: 

- Các thông tin trên là hoàn toàn chính xác, được cung cấp nhằm mục đích thực hiện các dịch vụ 

quy định tại Đề nghị này. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp 

cho MB và cam kết kịp thời thông báo cho MB khi có bất kỳ thông tin nào được thay đổi. 

- Đã có đủ thời gian để nghiên cứu kỹ giấy đề nghị kiêm hợp đồng này. 

- Đồng ý ủy quyền cho MB tự động trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của Tôi/Chúng tôi 

tại MB sang tài khoản thụ hưởng như Tôi/Chúng tôi đã đề nghị với MB và chịu mọi trách nhiệm 

trước pháp luật về việc ủy quyền này. 

………………………, ngày ……… tháng ……… năm …………… 

CHỦ TÀI KHOẢN 
(Ký, ghi đầy đủ họ tên) 

ĐỒNG CHỦ TÀI KHOẢN 
(Ký, ghi đầy đủ họ tên) 

 

 

 

 

Mã KH: ………………. 

Mã lệnh: ……………… 
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XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG Ngày tiếp nhận..……./……../……..……. 

GDV/CVTV 
(Ký, ghi đầy đủ họ tên) 

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI -

CN……………… 

ĐẠI DIỆN (Ký, ghi đầy đủ họ tên và đóng dấu) 
 

 
 

 

 

QUY ĐỊNH DỊCH VỤ ĐẶT LỆNH CHUYỂN TIỀN TỰ ĐỘNG 
 

Điều 1: Các quy định chung 

- Tài khoản thiết lập lệnh (tài khoản ghi nợ) là tài khoản tiền gửi thanh toán (TKTT) của chủ tài 

khoản hoặc các đồng chủ sở hữu tài khoản (sau đây gọi chung là “CTK”) mở tại MB. 

- Tài khoản thụ hưởng (tài khoản ghi có) là TKTT, Tài khoản Tiết kiệm Quân nhân (TKQN), Tài 

khoản Điện tử (TKĐT) của CTK hoặc người khác mở tại MB, và các tài khoản khác theo quy định của MB 

từng thời kỳ. 

- Dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền tự động trên TKTT (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) là dịch vụ do MB 

cung cấp cho khách hàng cá nhân đang công tác tại các đơn vị quân đội hoặc các doanh nghiệp trực thuộc Bộ 

Quốc Phòng, cho phép CTK đặt lệnh chuyển tiền tự động từ TKTT của CTK như sau: 

+ Định kỳ chuyển một số tiền cố định: Hệ thống tự động chuyển số tiền cố định từ TKTT của CTK 

sang tài khoản thụ hưởng theo tần suất xác định tùy theo đăng ký của CTK. 

+ Định kỳ duy trì số dư tối đa: Hệ thống tự động duy trì một số dư tối đa trên TKTT của CTK, toàn 

bộ số dư vượt mức tối đa được chuyển sang tài khoản thụ hưởng theo tần suất xác định tùy theo đăng ký của 

CTK. 

- TKTT của CTK mở tại chi nhánh/phòng giao dịch nào thì CTK phải đến chi nhánh/phòng giao dịch 

đó để đăng ký/hủy đăng ký/thay đổi/chỉnh sửa đặt lệnh chuyển tiền tự động trên TKTT. 

- Đối với mỗi TKTT thiết lập lệnh, CTK chỉ được phép chọn 1 trong 2 hình thức đặt lệnh tự động 

(định kỳ chuyển một số tiền cố định hoặc định kỳ duy trì số dư tối đa), CTK không thể đồng thời đăng ký cả 2 

lệnh chuyển tiền cố định và lệnh định kỳ duy trì số dư tối đa trên 01 (một) tài khoản thiết lập lệnh; 

- Lệnh bắt đầu có hiệu lực tối thiểu 01 (một) ngày sau ngày thiết lập lệnh trên hệ thống; 

- Đối với tài khoản thụ hưởng là TKQN, ngày kết thúc thực hiện lệnh tối thiểu trước 01 tháng so với 

ngày đến hạn của TKQN; 

- Trường hợp CTK đã đăng ký Dịch vụ, nhưng đến ngày thực hiện lệnh, TKTT của CTK không đủ số 

dư để thực hiện, thì hệ thống sẽ không trích tiền từ TKTT của CTK để thực hiện lệnh vào ngày hôm đó. Lệnh 

chuyển tiền tự động của KH vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện vào các kỳ  tiếp theo theo đúng tần suất mà CTK 

đã đăng ký; 

- Trường hợp CTK đăng ký Dịch vụ với TKTT đã được cấp hạn mức thấu chi: 

+ Với lệnh định kỳ chuyển một số tiền cố định: vào ngày thực hiện lệnh nếu TKTT của CTK không 

đủ số dư dương để thực hiện tự động chuyển tiền như đăng ký của CTK với MB, MB sẽ tự động trích thêm 

tiền từ hạn mức thấu chi trên TKTT của CTK để đảm bảo đúng, đủ số tiền chuyển đi như CTK đã đăng ký 

thiết lập. Riêng trường hợp CTK đặt lệnh chuyển tiền định kỳ vào tài khoản tiết kiệm (TKQN, TKĐT…), 

CTK đảm bảo không sử dụng tiền từ hạn mức thấu chi đã được cấp để chuyển vào tài khoản tiết kiệm. 

+ Với lệnh định kỳ duy trì số dư tối đa: vào ngày thực hiện lệnh nếu số dư dương trên TKTT không 

vượt mức số dư tối đa đã đăng ký, hệ thống sẽ không trích tiền từ TKTT và/hoặc từ hạn mức thấu chi trên 

TKTT của CTK  để thực hiện lệnh chuyển tiền tự động mà CTK đã đăng ký thiết lập.  

- Trường hợp tài khoản thiết lập lệnh của CTK bị phong tỏa toàn bộ số dư, MB không thực hiện các 

lệnh quy định tại Đề nghị kiêm Hợp đồng này. Trường hợp tài khoản thiết lập lệnh của CTK bị phong tỏa một 
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phần số dư, lệnh vẫn được thực hiện nếu phần số dư không bị phong tỏa đảm bảo đủ số tiền để thực hiện lệnh 

đã thiết lập. 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các bên 

1. Quyền của CTK: 

- Được đăng ký/hủy đăng ký/thay đổi/chỉnh sửa lệnh chuyển tiền tự động tùy theo nhu cầu, đảm bảo 

tuân thủ quy định của MB và pháp luật; 

- Được MB thiết lập và thực hiện lệnh chuyển tiền tự động theo đăng ký của CTK và theo đúng các 

nội dung tại quy định này, qui định của MB và pháp luật; 

2. Trách nhiệm của CTK: 

- Tuân thủ các qui định của MB và qui định về việc sử dụng Dịch vụ; 

- Ủy quyền cho MB được tự động trích tiền từ TKTT của CTK tại MB sang tài khoản thụ hưởng như 

CTK đã đăng ký với MB. 

- Kiểm tra và thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Phí dịch vụ được 

thu một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản áp dụng với mỗi lần KH thực hiện đăng ký/hủy đăng ký Dịch 

vụ và theo biểu phí được MB quy định từng thời kỳ. 

- CTK cam kết đã đọc, hiểu, nhận thức đầy đủ và cam kết thực hiện theo các nội dung tại Qui định 

này. CTK công nhận và chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các giao dịch được thực hiện theo đăng ký với MB 

mà không được hủy, phủ nhận, từ chối, thay đổi, thoái thác giao dịch với bất kỳ lý do nào; Cam kết chịu mọi 

rủi ro liên quan đến giao dịch đã được thực hiện. 

3. Quyền của MB: 

- Sau khi thông báo trước cho CTK ít nhất 03 (ba) ngày làm việc, MB được quyền từ chối/đơn 

phương hủy bỏ Dịch vụ cho CTK trong trường hợp: (i) CTK không thực hiện đúng các cam kết tại Quy định 

này và các thỏa thuận đã cam kết với MB; (ii) CTK đang có các nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện về việc 

thanh toán phí, nợ gốc, trả lãi… đối với MB; (iii) Tài khoản thiết lập lệnh của CTK bị phong tỏa toàn bộ theo 

quyết định của cơ quan nhà nước hoặc bị phong tỏa toàn bộ do cầm cố/thế chấp; (iv) TKTT của CTK không 

có bất kỳ giao dịch ghi có nào phát sinh trong vòng 06 tháng không bao gồm các giao dịch tự động của hệ 

thống. 

- Trường hợp có sự thay đổi về phí dịch vụ và/hoặc các quy định khác về dịch vụ, MB sẽ thông báo 

công khai trên website của MB và/hoặc các phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc niêm yết công khai tại 

địa chỉ giao dịch của MB. Nếu CTK tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thời điểm có hiệu lực của sửa đổi, bổ sung 

Hợp đồng này có nghĩa là CTK chấp nhận hoàn toàn các sửa đổi, bổ sung đó. 

4. Trách nhiệm của MB: 

- MB có trách nhiệm ban hành và công bố công khai quy định về Dịch vụ trong hệ thống của mình. 

- Đảm bảo cung cấp Dịch vụ cho CTK đúng theo thỏa thuận với CTK và các nội dung tại Quy định 

này.  

- Chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm, lợi dụng đối với Dịch vụ do lỗi của MB. 

Điều 3: Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm 

- Các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. 

- Các bên có trách nhiệm tuân thủ các quy định về dịch vụ tại Quy định này, các quy định pháp luật 

khác có liên quan và các thỏa thuận đã có giữa các bên. Cá nhân có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm sẽ bị phạt, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu 

gây thiệt hại phải bồi thường. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp mà không giải quyết được thông qua 

thương lượng thì tranh chấp đó sẽ do Tòa án nơi MB có trụ sở chính giải quyết, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác. 

- Các sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc sử dụng dịch vụ được MB và CTK chấp thuận là một phần 

của quy định này. Các bên có trách nhiệm tuân theo các sửa đổi và bổ sung đó. Tất cả các thay đổi này được 

xem như khách hàng đã nhận vào ngày công bố trên Website của MB hoặc MB thực hiện thông báo theo các 

hình thức khác mà không có phản hồi bằng văn bản cho MB về việc không chấp thuận các sửa đổi, bổ sung 

đó. 

Điều 4: Hiệu lực và các quy định khác 



BM/MB-MB AGEAS LIFE/CTTĐ.01 

- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày bên cuối cùng ký tên, đóng dấu cho đến khi các bên có thỏa 

thuận khác về việc chấm dứt sử dụng dịch vụ hoặc việc chấm dứt theo quy định của pháp luật. Những vấn đề 

chưa được quy định tại hợp đồng này sẽ được giải quyết theo các quy định nội bộ của MB. Nếu MB không có 

quy định thì sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Quy định này là một phần không tách rời của Đề nghị kiêm Hợp đồng Dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền 

tự động (Dành cho Khách hàng Cá nhân). 

- Đề nghị  Dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền tự động (Dành cho Khách hàng Cá nhân), gồm 04 Điều, được 

lập thành 02 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, MB giữ 01 bản chính, CTK giữ 01 bản chính./. 


