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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ 

TÍN DỤNG OCB INSTALLMENT MASTERCARD PLATINUM 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

(Có hiệu lực từ 29/12/2021) 

Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng OCB INSTALLMENT 

MASTERCARD PLATINUM dành cho khách hàng cá nhân (sau đây gọi là “Điều 

khoản và Điều kiện”) này cùng với Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng thẻ tín 

dụng, tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và đăng ký dịch vụ dành cho Khách hàng cá 

nhân hoặc tên gọi khác theo quy định của OCB từng thời kỳ và Điều khoản và điều 

kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân các văn bản 

sửa đổi, bổ sung, các thỏa thuận, Thư chào mừng, Bảng thông báo giao dịch, Biểu 

phí dịch vụ Thẻ OCB được niêm yết công khai tại website www.ocb.com.vn, thông 

báo khác giữa OCB và Chủ Thẻ liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ tín 

dụng cá nhân OCB sẽ tạo thành một Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoàn 

chỉnh,ràng buộc pháp lý giữa Chủ Thẻ và OCB. 

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng thẻ tín dụng OCB Installment MasterCard 

Platinum như sau: 

1. Phạm vi giao dịch: Thẻ tín dụng OCB Installment MasterCard Platinum chỉ cho 

phép giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và sử dụng các dịch vụ khác do 

OCB, Tổ Chức thanh toán Thẻ cung ứng. 

2. Dịch vụ trả góp: OCB sẽ tự động chuyển đổi dư nợ thanh toán hàng hóa, dịch 

vụ của Chủ thẻ tại thời điểm lập bảng thông báo giao dịch sang trả góp (dịch vụ 

trả góp) thỏa mãn các điều kiện: (i) Tài khoản thẻ phải đang trong tình trạng hoạt 

động bình thường, (ii) Chủ Thẻ không vi phạm Điều khoản và Điều kiện phát 

hành và sử dụng Thẻ tín dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân; 

3. Nguyên tắc tự động chuyển đổi trả góp: (i) Dư nợ nhỏ hơn hoặc bằng một 

triệu đồng tự động chuyển đổi sang kỳ hạn trả góp 3 (ba) tháng; (ii) Dư nợ lớn 

hơn một triệu đồng tự động chuyển đổi sang kỳ hạn trả góp 6 (sáu) tháng. 

4. OCB sẽ thu một mức phí chuyển đổi trả góp đối với mỗi lần thực hiện chuyển đổi 

trả góp thành công, mức phí sẽ được áp dụng theo Biểu phí dịch vụ thẻ OCBtừng 

thời kỳ, được thông báo, cập nhật tại website www.ocb.com.vn 

5. Thanh toán dư nợ sử dụng dịch vụ trả góp: 

5.1. OCB sẽ ghi nợ phần dư nợ tự động chuyển đổi trả góp thành nhiều kỳ tương 

ứng với số kỳ được quy định tại mục 3 của Điều khoản và Điều kiện này 

5.2. Giá trị dư nợ tự động chuyển đổi trả góp sẽ được chia đều cho kỳ hạn trả góp 

thành các khoản phải trả hàng tháng. Khoản phải trả hàng tháng sẽ được lập 

bảng như giao dịch thông thường và là một phần của số tiền đề nghị thanh 

toán trên mỗi bảng thông báo giao dịch. 

http://www.ocb.com.vn/
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5.3. Hạn mức khả dụng của Chủ Thẻ trên Tài khoản Thẻ sẽ bị giảm một khoản 

tương ứng với giá trị dư nợ tự động chuyển đổi trả góp. Hàng tháng, hạn 

mức khả dụng của Tài khoản Thẻ sẽ tự động tăng tương ứng với số tiền mà 

Chủ Thẻ đã thanh toán cho OCB theo từng kỳ trả góp. 

5.4. Khi Chủ Thẻ tiến hành nộp tiền vào Tài khoản Thẻ, OCB thực hiện thanh 

toán cho khoản dư nợ thẻ theo thứ tự quy định của OCB tại Điều khoản và 

Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng OCB dành cho khách hàng cá 

nhân. 

5.5. Trong trường hợp Chủ Thẻ không thanh toán toàn bộ số tiền đề nghị thanh 

toán trên bảng thông báo giao dịch Tài khoản Thẻ vào hoặc trước ngày đề 

nghị thanh toán trên bảng thông báo giao dịch, Chủ Thẻ sẽ phải thanh toán 

một khoản lãi trên tổng dư nợ cuối kỳ của Tài khoản Thẻ và Phí không thanh 

toán đủ số tiền thanh toán tối thiểu theo quy định của Điều khoản và Điều 

kiện phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân. 

5.6. Trong trường hợp khoản trả góp bị chấm dứt trước hạn theo yêu cầu từ Chủ 

thẻ và/hoặc OCB thì: 

a. OCB sẽ thu một mức phí chấm dứt trả góp (nếu có) đối với mỗi lần thực 

hiện chấm dứt trả góp, mức phí sẽ được áp dụng theo Biểu phí dịch vụ 

thẻ OCB từng thời kỳ, được cập nhật tại website www.ocb.com.vn 

b. Trường hợp khoản trả góp được tất toán vào khoảng thời gian Bảng 

thông báo giao dịch đã được lập cho đến ngày đề nghị thanh toán của 

Bảng thông báo giao dịch đã được lập đó: Nếu Chủ Thẻ thanh toán toàn 

bộ số tiền bao gồm dư nợ cuối kỳ của kỳ lập Bảng thông báo giao dịch đã 

được lập, dư nợ khoản trả góp tất toán trước hạn, phí, lãi phát sinh (nếu 

có) trước ngày đề nghị thanh toán của kỳ lập Bảng thông báo giao dịch đã 

được lập đó thì khoản trả góp sẽ không phát sinh lãi. 

c. Trường hợp khoản trả góp được tất toán vào khoảng thời gian sau ngày 

đề nghị thanh toán của kỳ lập Bảng thông báo giao dịch đã được lập cho 

đến trước ngày lập Bảng thông báo giao dịch tiếp theo: Nếu Chủ Thẻ 

thanh toán toàn bộ số tiền bao gồm dư nợ cuối kỳ của kỳ lập BTBGD đã 

được lập, dư nợ khoản trả góp tất toán trước hạn, phí, lãi phát sinh (nếu 

có) trước/trong ngày thực hiện tất toán khoản trả góp thì khoản trả góp sẽ 

không phát sinh lãi. 

6. Chấm dứt dịch vụ trả góp 

6.1. OCB có toàn quyền chấm dứt Dịch vụ trả góp tại bất kỳ thời điểm nào và yêu 

cầu Chủ Thẻ thanh toán toàn bộ số dư còn lại, bao gồm các trường hợp sau: 

a. Chủ Thẻ vi phạm bất kỳ quy định nào của Bản Điều Khoản và Điều Kiện 

này hoặc của Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ tín 

dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân; hoặc 

http://www.ocb.com.vn/
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b. Tài khoản Thẻ ngưng sử dụng; hoặc 

c. Tài khoản Thẻ chuyển sang tình trạng nợ quá hạn hoặc Chủ Thẻ không 

thanh toán nợ theo yêu cầu của OCB; hoặc 

d. Tài khoản Thẻ hoặc Dịch vụ trả góp bị chấm dứt bởi Chủ Thẻ và/hoặc 

OCB; hoặc 

e. Chủ Thẻ chết; hoặc 

f. Các trường hợp chấm dứt Dịch vụ trả góp khác mà OCB đã thông báo 

trước cho Chủ Thẻ bằng các hình thức mà OCB cho là phù hợp. 

6.2. Bất kỳ lý do gì, khi Tài khoản Thẻ và/hoặc Dịch vụ trả góp bị chấm dứt bởi 

Chủ Thẻ và/hoặc OCB thì tất cả số dư phát sinh từ Dịch vụ trả góp sẽ trở 

thành dư nợ thông thường, đồng thời được ghi nợ tự động vào Tài khoản 

Thẻ, Chủ Thẻ có trách nhiệm phải thanh toán toàn bộ dư nợ và mọi chi phí 

phát sinh liên quan (nếu có) theo thông báo của OCB. 

7. Điều khoản chung 

7.1. Thời gian thực hiện việc chuyển đổi trả góp sẽ do OCB quyết định. 

7.2. Tùy theo quyết định của OCB, trong trường hợp chuyển đổi loại Thẻ, OCB có 

quyền từ chối thực hiện chuyển dư nợ trả góp và số kỳ trả góp tương ứng 

còn lại từ Thẻ cũ sang Thẻ mới. 

7.3. Bất kể các quy định của Điều Khoản và Điều Kiện này, OCB sẽ có quyền (a) 

ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ trả góp và/hoặc (b) bổ sung các quy định trong 

Điều khoản và Điều kiện này bằng thông báo đến Chủ Thẻ tại bất kỳ thời 

điểm nào. OCB sẽ thông báo cho Chủ Thẻ về những điều chỉnh này bằng bất 

kỳ phương tiện hoặc cách thức nào mà OCB cho là hợp lý.  

7.4. Chủ Thẻ theo đây ủy quyền cho OCB chủ động trích (ghi Nợ) tài khoản thanh 

toán của Chủ Thẻ tại OCB để thanh toán giá trị trả góp định kỳ và phí chuyển 

đổi giao dịch trả góp phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ trả góp của Chủ Thẻ 

vào Tài Khoản Thẻ dù có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra.   

7.5. Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ áp dụng đối với việc sử dụng thẻ tín dụng 

OCB Installment MasterCard Platinum và Chủ Thẻ vẫn bị ràng buộc bởi Điều 

khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng OCB dành cho khách 

hàng cá nhân cũng như bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa Chủ Thẻ và OCB. 

7.6. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều khoản và Điều kiện 

phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng OCB dành cho khách hàng cá nhân và 

Điều Khoản và Điều Kiện này, Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên 

áp dụng đối với các giá trị dư nợ sử dụng Dịch vụ trả góp. 

7.7. Mọi thắc mắc, Chủ Thẻ vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 

qua số Hotline: 1800 6678./. 

http://www.ocb.com.vn/
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