ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH


Tại thời điểm giao dịch trả góp được thực hiện hoặc trong thời gian quy định của
SCB, KH phải ký thư xác nhận tại điểm bán hàng hoặc chủ động chọn hình thức
thanh toán trả góp qua website của Đối tác hoặc gọi lên tổng đài dịch vụ của SCB
để xác nhận tham gia chương trình và được SCB chấp thuận.



Khi KH thực hiện một GD trả góp, hạn mức khả dụng trên thẻ tín dụng của KH sẽ
bị trừ đi khoản thanh toán ứng với giá trị của món hàng hoặc dịch vụ như khi thực
hiện một GD thông thường. Hạn mức khả dụng sẽ tăng dần tương ứng với khoản
tiền trả góp mà KH đã thanh toán qua các kỳ.



Trong trường hợp thẻ tín dụng của chủ thẻ còn thời hạn ít hơn thời hạn trả góp KH
đăng ký, thì giao dịch của chủ thẻ vẫn sẽ được chuyển đổi trả góp như đăng ký.
Trong trường hợp thẻ hết hạn và chủ thẻ không gia hạn thẻ như thời hạn yêu cầu,
chủ thẻ phải hoàn trả toàn bộ dư nợ đã sử dụng.



Mỗi KH có thể được tham gia nhiều GD trả góp, với điều kiện tổng giá trị các đơn
hàng trả góp (bao gồm cả phí chuyển đổi tham gia trả góp) và các giao dịch khác
của thẻ không vượt quá hạn mức thẻ tín dụng chính thức SCB cấp cho KH.



Cho đến khi được chuyển đổi sang trả góp thành công trên hệ thống của SCB, giao
dịch này vẫn sẽ bị áp dụng phí và lãi suất (nếu có) theo biểu phí hiện hành dành
cho chủ thẻ tín dụng quốc tế do SCB công bố. Ngay khi SCB chuyển đổi thành
công giao dịch của KH sang giao dịch trả góp, lãi suất ưu đãi sẽ được áp dụng
trong suốt khoảng thời gian tham gia chương trình. Đồng thời giao dịch trả góp sẽ
được ghi nhận lên sao kê của KH vào thời điểm này.



Phí chuyển đổi tham gia trả góp ưu đãi (nếu có) sẽ được tính khi SCB chuyển đổi
thành công giao dịch sang hình thức trả góp ưu đãi.



Chi tiết các khoản phí liên quan đến giao dịch trả góp (nếu có) sẽ được thể hiện
tại bảng sao kê thẻ tín dụng. KH đồng ý rằng bảng sao kê này sẽ được xem là
chính xác khi KH không phản hồi về bất kỳ sai sót nào cho SCB trong vòng mười
(10) ngày tính từ ngày lập bảng sao kê.



Số tiền phải trả góp mỗi kỳ được tính bằng tổng giá trị ban đầu của khoản trả góp
chia đều cho số tháng tham gia, và sẽ được thể hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng
hàng tháng như một giao dịch thông thường. Tuy nhiên, số tiền phải trả góp mỗi
kỳ là khoản bắt buộc phải thanh toán 100% và được tính chung trong số tiền thanh
toán tối thiểu. SCB toàn quyền quyết định thời điểm KH bắt đầu thanh toán dư nợ
của khoản trả góp.



KH phải thanh toán số tiền tối thiểu hàng tháng thể hiện trên bảng sao kê của tài
khoản chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán, nếu không phí trả chậm sẽ phát
sinh.
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Các khoản tiền được thanh toán vào tài khoản thẻ tín dụng của KH sẽ ưu tiên thanh
toán cho khoản trả góp trước và sau đó thanh toán theo thứ tự đã quy định trong
các Điều khoản và Điều Kiện Thẻ tín dụng quốc tế SCB.



Việc phạt chậm trả sẽ được thực hiện như quy định thông thường của SCB sau khi
khoản trả góp định kỳ được ghi nợ vào tài khoản thẻ tín dụng.
KH chỉ được áp dụng lãi suất ưu đãi đối với phần dư nợ trả góp chưa được đưa
vào sao kê. Phần dư nợ của “khoản phải trả góp trong kỳ” sẽ bị tính lãi (nếu có)
như một giao dịch thanh toán hàng hóa thông thường.



Nếu KH bị chuyển nhóm nợ do quá hạn thanh toán tại SCB hoặc bị xem là vi
phạm các Điều khoản và Điều kiện Thẻ Tín Dụng SCB, KH sẽ không được tiếp
tục tham gia chương trình trả góp này. SCB sẽ chuyển toàn bộ dư nợ trả góp sang
dư nợ thẻ thông thường. Toàn bộ dư nợ thẻ của KH (bao gồm dư nợ trả góp) sẽ bị
chuyển nhóm nợ tương ứng.



SCB không chịu trách nhiệm trong trường hợp Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT)
yêu cầu thu phí chuyển đổi trả góp hay phí thanh toán thẻ qua POS (nếu có). Theo
đó, trước khi thực hiện thanh toán thẻ, Quý khách vui lòng tham khảo và thỏa
thuận với ĐVCNT trước khi thực hiện giao dịch.



SCB không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi, hư hỏng, sai sót của sản phẩm dịch
vụ được thanh toán, hoặc quyết định mua sắm của chủ thẻ, hoặc tranh chấp giữa
chủ thẻ và đối tác cung cấp sản phẩm dịch vụ liên quan đến chương trình trả góp
ưu đãi lãi suất.



KH không được tất toán khoản trả góp trước hạn, ngoại trừ trường hợp SCB yêu
cầu KH chấm dứt sử dụng thẻ. Khi đó, SCB sẽ không hoàn trả phí chuyển đổi
tham gia trả góp. Trường hợp KH vẫn yêu cầu tất toán khoản trả góp trước hạn thì
phải bồi hoàn lại các chi phí liên quan cho SCB (SCB sẽ áp dụng mức phí là 2%
dư nợ ban đầu khoản trả góp, tối thiểu 200.000 đồng).



Khi tham gia chương trình trả góp, KH vẫn được hưởng tích luỹ điểm theo chính
sách “Tích điểm đổi quà”, hoặc chương trình hoàn tiền theo chính sách “Chi tiêu
ngay, tiền hoàn tay” của SCB cho giao dịch trả góp.



Chương trình Trả góp ưu đãi không áp dụng cùng lúc với hình thức ưu đãi khác
của SCB.



SCB có toàn quyền quyết định từ chối KH tham gia chương trình Trả góp ưu đãi.



KH đồng ý để SCB hỗ trợ giao dịch, thu phí và những khoản phát sinh khác từ
những chỉ thị của mình qua điện thoại. Phí và các khoản phát sinh này sẽ được thể
hiện trên (các) bảng sao kê tiếp theo của KH.



Trong mọi trường hợp tranh chấp liên quan đến thời hạn sử dụng, quyền hạn sử dụng
hay việc thực hiện chương trình, quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về SCB.



Bất kỳ hành động gian lận, lạm dụng, hay không được phép nào liên quan đến
giao dịch thẻ tín dụng hoặc việc trả góp lãi suất có thể dẫn đến việc hủy bỏ ưu đãi
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này. Việc hủy bỏ này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động pháp lý nào mà
SCB có thể tiến hành.


SCB toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý chương trình khuyến
mãi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho KH. SCB sẽ không
chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ
cá nhân nào gánh chịu, dưới bất kỳ hình thức nào, liên quan tới chương trình
khuyến mại.



Trong phạm vi Pháp luật cho phép, SCB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ
khoản tổn thất và thiệt hại nào phát sinh do chậm trễ trong việc hoàn tất thủ tục
tham gia chương trình
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