
 

 

  Tải xuống phiên bản trực tuyến của mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng SinoPac Master Card 
2020.10.01 

※Hình thức này sử dụng hệ thống nhận dạng tự động của tiếng Trung. Để tăng hiệu quả nhận dạng, vui lòng sử dụng bút màu xanh hoặc đen để điền vào các 

ô trống, mỗi một ô trống điền 1 chữ, 1 số hoặc “✓”. Cảm ơn! 

Xin vui lòng chọn loại thẻ   

 
 

 

 
 

 

 

13.  ☒ SEA Rewards MasterCard 

Titanium Business EasyCard  

-Vietnamese (208/181) 
 

 
 

 

 
 

 

Trừ khi có quy định khác, thời hạn của các quyền lợi và lợi ích khác nhau sẽ kết 

thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn chủ 

thẻ về quyền và lợi ích của Tổ chức hoặc vào trang web củaNgân hàng SinoPac 
(bank.sinopac.com) để tìm hiểu hướng dẫn của sản phẩm. 

 
 

 

 
 

 

Điều khoản thỏa thuận cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân để tiếp thị / xúc 

tiến hợp tác 

Thỏa thuận sử dụng thông tin cá nhân của tổ chức hợp tác với Ngân hàng trong 
việc phát hành loại thẻ hợp tác thương hiệu được áp dụng: Bằng cách chọn đồng 

ý, bạn đồng ý rằng đơn vị hợp tác thương hiệu có thể thu thập, xử lý và sử dụng 

thông tin cá nhân do người đăng ký cung cấp trong thời gian có hiệu lực của hợp 
đồng thẻ hợp tác thương hiệu trong đơn đăng ký này và thông tin giao dịch kinh 

doanh của thẻ tín dụng nhằm mục đích cung cấp các lợi ích, dịch vụ và nhận dạng 

thẻ hợp tác thương hiệu. Nếu bạn không đồng ý, thẻ hợp tác thương hiệu sẽ không 
được phát hành và bạn nên đăng ký thẻ tín dụng khác của Ngân hàng. Nếu người 

nộp đơn bày tỏ “không đồng ý” trong tương lai, nó sẽ được coi là nộp đơn xin hủy 

kích hoạt thẻ hợp tác thương hiệu.  
 Không thể phát hành thẻ tín dụng hợp tác thương hiệu nếu bạn không chọn Đồng ý 

 Đồng ý  Không đồng ý  để cung cấp thông tin cá nhân cho người nộp đơn 

cho tổ chức liên kết của thẻ hợp tác thương hiệu. Nếu bạn chọn Đồng ý trong cột 

trên và thẻ bạn đăng ký có chức năng EasyCard, người đăng ký sẽ được coi là 
đồng ý cho bên Ngân Hàng có thể cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty Công 

ty Cổ phần EasyCard 

 
 Please sign to confirm the selected item 

Chữ ký đồng ý thỏa thuận sử dụng 

thông tin cá nhân để tiếp thị chung / 

quảng bá hợp tác với các tổ chức liên 

kết  

     Chữ ký của người đăng ký thẻ chính bằng tiếng Trung 

╳  

Thông tin người đề nghị cấp thẻ   Đúng   Sai  đã có thẻ tín dụng 

của chúng tôi 
Các điều khoản thỏa thuận đối với mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng 

Tên tiếng 

trung ☒☒☒☒☒ Ngày sinh 

 Phải điền 

☒☒Năm☒☒tháng☒☒n

gày 

I, Người nộp đơn tự mình ký vào cột chữ ký của mẫu đơn và đồng ý với các điều 

khoản sau:  

 1  Tôi đảm bảo rằng các thông tin và tài liệu đã điền / cung cấp trên là chính 

xác và đầy đủ, không có sai sót, không cần hoàn trả và ủy quyền cho Ngân hàng 
SinoPac (sau đây gọi là “Ngân hàng”) kiểm tra, trao đổi và đăng ký các thông tin 

đó có liên quan thể chế. Thu nhập hoặc thông tin tài chính trong một năm gần đây 

nhất mà tôi cung cấp cho các giao dịch kinh doanh khác với Ngân hàng cũng có 

thể được sử dụng cho mục đích xem xét đơn xin cấp thẻ tín dụng. Ngân hàng có 

quyền phê duyệt hoặc không chấp thuận đơn đăng ký thẻ tín dụng.  2  đồng ý 

với Ngân hàng để mở tài khoản thẻ tín dụng dưới danh nghĩa của tôi, và tôi sẵn 
sàng tuân theo hợp đồng thẻ tín dụng đi kèm; nếu không, tôi sẽ cắt thẻ tín dụng 

SinoPac thành hai nửa và gửi lại cho Ngân hàng bằng thư trong vòng bảy (7) ngày 
kể từ ngày nhận thẻ và chấm dứt hợp đồng mà không cần giải thích lý do hoặc 

chịu bất kỳ chi phí nào do đó , trừ khi thẻ đã được sử dụng.   3  Tôi đồng ý 

rằng Ngân hàng hoặc bên thứ ba do Ngân hàng thuê ngoài tuân thủ các luật và 

quy định có liên quan cho quá trình xử lý công việc, công ty tài chính mà Ngân 
hàng trực thuộc, Trung tâm thông tin tín dụng tài chính, Tổ chức thanh toán thẻ 

tín dụng quốc gia, các tổ chức thẻ tín dụng , tổ chức tài chính mà tôi giao dịch và 

Công ty Dịch vụ Thông tin Tài chính, trong phạm vi được yêu cầu cho các mục 
đích cụ thể của các hạng mục hoạt động và hoạt động kinh doanh của họ được 

nêu rõ trong các điều khoản liên kết hoặc được pháp luật cho phép, thu thập, xử 

lý, lan truyền trên phạm vi quốc tế, sử dụng thông tin cá nhân và thông tin giao 
dịch với Ngân hàng và người đề nghị cấp thẻ phụ, Ngân hàng có thể cung cấp 

thông tin đó cho các tổ chức nói trên; trừ khi các luật liên quan có quy định khác, 

thì sẽ tuân theo các quy định đó.  3-1  Điều 3-1 (Điều khoản thỏa thuận sử 

dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị) Tôi đồng ý rằng Ngân hàng, trong 
phạm vi các hạng mục kinh doanh của Ngân hàng, cung cấp thông điệp tiếp thị 

hoặc ưu đãi hoặc các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản phẩm tài 

chính khác hoặc dịch vụ. Nếu sau đó tôi không đồng ý với việc này, tôi có thể 
thông báo cho Ngân hàng về việc ngừng thực hiện theo thời gian bằng văn bản 

hoặc qua đường dây nóng: 02-2528-7776.  4  Tôi ủy quyền cho Ngân hàng làm 

đại lý thanh toán ngoại hối cho tôi trên lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc để xử lý 
các khoản thanh toán bằng ngoại tệ của tất cả các thẻ tín dụng đứng tên tôi.      

5  Tất cả các thẻ tín dụng (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ) của Ngân hàng do 

người đăng ký sở hữu đều sử dụng chung một hạn mức tín dụng. Sau khi thẻ được 

phát hành, các hồ sơ liên quan sẽ được nhập vào Trung tâm Thông tin Tín dụng 
Tài chính, bất kể hạn mức tín dụng được sử dụng hay không. Trước khi nâng hạn 

mức tín dụng, Ngân hàng sẽ thông qua sự đồng ý của người đăng ký.  6  Các 

hóa đơn thẻ tín dụng của Ngân hàng được xử lý chung cho tất cả các tài khoản. 

Tên tiếng 

anh 

※Vui lòng điền tên trong hộ chiếu của bạn vào các ô trống. Nếu không có hoặc tên vượt quá 

độ dài, thì bạn ủy quyền cho Ngân hàng thay mặt bạn điền tên hoặc xóa phần thừa còn lại 

☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ 

Thẻ cư trú ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ 
Tình trạng 

hôn nhân 

☒ Đã kết hôn 

 ☒ Chưa kết hôn  

☒ Khác 

Thời gian lưu trú  ☒☒☒☒Năm☒☒Tháng☒☒Ngày 

Trình độ 

học vấn 

☒ Tiến sĩ ☒ Thạc sĩ ☒ Đại học ☒ Cao đẳng ☒ Trung học phổ thông 

/ dạy nghề ☒ Khác 

Địa chỉ cư 
trú hiện 

tại 

Số năm cư trú ☒☒ năm 

☒ Sở hữu ☒ Nhà thuê ☒ Tài sản của cha mẹ ☒ Ký túc xá ☒ Khác 

Điện thoại 

nơi cư trú 
hiện tại 

☒☒－☒☒☒☒☒☒☒☒ 
※Bạn phải hoàn thành để thuận tiện cho việc liên lạc 

Địa chỉ 

trên thẻ 
cư trú 

☒ Giống như địa chỉ cư trú hiện tại 

☒ Sở hữu ☒ Nhà thuê ☒ Tài sản của cha mẹ ☒ Ký túc xá ☒ Khác   

Điện thoại 
di động 

☒☒－☒☒☒☒☒☒☒☒ 
※Bạn phải hoàn thành để tạo điều kiện cho việc liên lạc. Thông báo về bảng sao kê thanh 

toán di động sẽ được gửi đến điện thoại di động đó.  

Email 

 
※  Sau khi thẻ được phát hành, Ngân hàng có thể gửi các thông báo về việc sửa đổi hợp đồng 

thẻ tín dụng, các quyền và lợi ích liên quan, dịch vụ, lợi ích của thẻ tín dụng, việc thay đổi 

và tạm dừng thẻ, cũng như thông báo tiêu dùng hàng ngày đến email được cung cấp bởi 

người xin cấp thẻ 

☒ Đồng ý  Ngân hàng có thể gửi hợp đồng thẻ tín dụng đến email được cung cấp ở trên 

(Không lựa chọn có nghĩa là không đồng ý và Ngân hàng sẽ gửi bản in giấy).  

Thông tin nghề nghiệp (Phải điền đầy đủ) 
Tên công 

ty. 
 
☒☒☒☒☒☒☒ ☒ Công ty TNHH cổ phần 

Địa chỉ 

công ty 
☒ Người chịu trách nhiệm/đối tác ☒ Nhân viên 

  

Điện thoại ☒☒－☒☒☒☒☒☒☒☒ Số máy lẻ. ☒☒☒☒☒ 



 

 

công ty  Nếu chủ thẻ chính đã giữ thẻ tín dụng chính của Ngân hàng, các bảng sao kê 

thanh toán sẽ được gửi đến địa chỉ đã đăng ký trong mẫu đơn này. Nếu một mẫu 
đơn cơ bản được điền đầy đủ, các bảng sao kê thanh toán sẽ được gửi qua đường 

bưu điện đến địa chỉ mà người đăng ký đã được cung cấp cho Ngân hàng. Các 

bảng sao kê thanh toán của thẻ tín dụng phụ sẽ được gửi qua đường bưu điện đến 
địa chỉ nhận bảng kê thanh toán của chủ thẻ chính.  7  Tôi hiểu rằng: các khoản 

thanh toán không trả đúng hạn được sẽ được nhập vào Trung tâm Thông tin Tín 

dụng và có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người đăng ký trong các lần 
nộp đơn xin vay và thẻ tín dụng khác trong tương lai. Đối với các khoản nợ quá 

hạn và không trả được, ngân hàng có thể thuê tổ chức bên ngoài truy thu hoặc xác 

định quyền của chủ nợ và nộp đơn yêu cầu cưỡng chế theo thủ tục dân sự, đồng 

thời có thể bán cho công ty quản lý tài sản theo quy định.  8  Các loại phí khác 

nhau, lãi suất tín dụng quay vòng và các thiệt hại thanh lý có thể phát sinh khi 

người nộp đơn sử dụng thẻ tín dụng, được nêu chi tiết trong thỏa thuận thẻ tín 

dụng ở mặt sau của đơn đăng ký này.  9  Sau khi được Ngân hàng thông báo về 
việc hoàn thành nghĩa vụ thông báo do Ngân hàng thực hiện theo Đoạn 1 Điều 8 
của Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, tôi đã hiểu rõ mục đích và cách sử dụng của 

Ngân hàng khi thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân.  10  Người đăng 

ký đồng ý rằng: bất cứ khi nào người đăng ký đủ điều kiện nhận quà tặng trong 
các hoạt động khuyến mại khác nhau, Ngân hàng có thể cung cấp tên, số điện 

thoại và địa chỉ của người đăng ký cho các công ty quà tặng và chuyển phát để tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc gửi quà tặng.  11  Sau khi được Ngân hàng và 

Công ty Cổ phần EasyCard thông báo về nội dung nghĩa vụ thông báo mà họ thực 
hiện theo Đoạn 1 Điều 8 của Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, tôi đã hiểu rõ mục 

đích và cách sử dụng của Ngân hàng và Công ty Cổ phần EasyCard để thu thập, 

xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của tôi. 12  Sau khi thẻ được phát hành, 

nếu ứng viên được sử dụng dịch vụ trả góp theo bảng sao kê (số tiền) thanh toán 
thẻ tín dụng do Ngân hàng cung cấp, thì ứng viên không phải điền thêm đơn đăng 

ký cho mỗi lần trả góp, và xin xác nhận rằng anh / chị đã đọc kỹ các vấn đề thỏa 

thuận cho việc trả góp các khoản tiêu dùng của thẻ tín dụng trong mẫu đơn này.  

13 Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng có thể thu thập, xử lý và sử dụng thông 

tin cá nhân của Khách hàng. Nếu thông tin của Khách hàng có bất kỳ thay đổi 

nào, Khách hàng vui lòng thông báo ngay cho Ngân hàng. Ngân hàng có thể, 

trong phạm vi các mục đích cụ thể được yêu cầu đối với các hạng mục đăng ký 
kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh được quy định trong các điều khoản liên 

quan đến mục tiêu sử dụng thông tin như đã thông báo cho Khách hàng, cung cấp 

thông tin cá nhân của Khách hàng cho các mục tiêu đó thu thập, xử lý và sử dụng 

chúng.  14 Sau khi ký kết hợp đồng này, nếu các nghiệp vụ liên quan được ủy 

quyền cho tổ chức bên ngoài, Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng có thể thông 

báo tại cơ sở kinh doanh hoặc trang web của mình. Nếu không thực hiện theo hợp 

đồng này, thì Ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Khách 
hàng. 
 Người đăng ký thẻ tín dụng phải hoàn thành điều này 

 Phải chọn 
15. Người đăng ký  không đồng ý kích hoạt mặc định chức năng tự động nạp 

tiền (Sau khi chức năng tự động nạp tiền được kích hoạt, chức năng này sẽ 
không thể bị vô hiệu hóa. Người chọn Đồng ý không bắt buộc phải chọn mục 

này)     

 
Người đăng ký xác nhận rằng mình đã xem xét chi tiết và hiểu rõ tất cả các mức 

lãi suất / phí (trang 2 và 3) nêu trong trang 1 ~ 7 của đơn này, tổng cộng 7 trang, 

các nội dung liên quan và quy định thỏa thuận của đơn này trong thời gian một 
khoảng thời gian hợp lý, và do đó, ký tên bên dưới để thể hiện sự đồng ý của anh 

ấy / chị đối với việc tuân thủ đơn này.     
Bắt buộc ký 

Ngành nghề_____________bộphận__________ 

Mức lương hàng năm NT$☒☒☒ Vạn      

Năm làm việc ☒☒ năm 

Vị trí ☒☒☒ 

Địa chỉ gửi thẻ và bảng sao kê thanh toán  (Tùy chọn này áp dụng cho tất cả các 

thẻ tín dụng củaNgân hàng SinoPac) 
 Phải chọn (trong trường hợp không chọn hoặc lựa chọn nhiều lần, Ngân hàng sẽ sử 

dụng bảng sao kê di động) Miễn phí phí thường niên áp dụng cho khoảng thời gian sử 

dụng bảng sao kê thanh toán di động / điện tử 

Gửi bảng sao kê thanh toán qua： Bảng sao kê di động  Bảng sao kê điện tử 
(Việc sử dụng bảng kê điện tử được hưởng thông báo các khoản thanh toán, tiền gửi đến và ủy quyền tiêu thụ 

không giới hạn số lượng cho từng ngày) 

** Nếu bạn đăng ký bản sao kê thanh toán di động / điện tử, Ngân hàng sẽ không gửi bản in của bảng sao kê 

thanh toán qua đường bưu điện nữa; Nếu bạn cần bản sao kê thanh toán sau khi thẻ được phát hành, vui lòng 

liên hệ với đường dây nóng dịch vụ khách hàng để đăng ký. 

** Nếu việc truyền bảng sao kê thanh toán di động / điện tử không thành công, bản sao kê sẽ được gửi qua 

đường bưu điện đến địa chỉ nhận bảng sao kê thanh toán mà bạn đã cung cấp trước đây (hoặc đến địa chỉ nơi 

cư trú hiện tại của bạn nếu bạn không cung cấp) 

Gửi thẻ đến： địa chỉ nơi ở hiện tại  địa chỉ công ty (Địa chỉ gửi thẻ có thể không phải 

là địa chỉ của công ty môi giới) 

Thông tin công ty môi giới 

Tên công 

ty   

Số điện 

thoại   

Cung cấp thỏa thuận sử dụng thông tin cá nhân để hợp tác tiếp thị / xúc 

tiến hợp tác 
1. Quy định về việc sử dụng tên và địa chỉ của Khách hàng: Khách hàng hiểu rằng Ngân 

hàng có thể, dựa trên quy định của Điều 43 của “Luật các Tập Đoàn Tài Chính”, để tên 

và địa chỉ của Khách hàng được sử dụng chéo giữa các công ty con củaNgân hàng 

SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. 

2. Cung cấp thỏa thuận sử dụng thông tin cơ bản, thông tin giao dịch và thông tin có 

liên quan ngoài tên và địa chỉ của Khách hàng: Theo "Các Quy tắc quản lý để tiếp thị chung 

giữa các công ty con của công ty tài chính mẹ " và "Quy định cho các ngân hàng, công ty 

chứng khoán, công ty bảo hiểm và các tổ chức khác hợp tác để quảng bá sản phẩm trong các 

ngành khác hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan", Khách hàng có thể chọn các mục trong 

bảng tùy chọn sau để thể hiện việc đồng ý hay không đồng ý cung cấp thông tin cơ bản, thông 

tin giao dịch và thông tin có liên quan ngoài tên và địa chỉ cho các công ty con của SinoPac 

Financial Holdings Co., Ltd. tiến hành tiếp thị chung hoặc hợp tác xúc tiến kinh doanh để lưu 

trữ, tiết lộ, giới thiệu hoặc sử dụng chéo các thông tin trên của Khách hàng, nhằm cung cấp 

dịch vụ tài chính có liên quan. Nếu bất kỳ công ty nào sau đây thực hiện tiếp thị chung / xúc 

tiến hợp tác được sáp nhập vàoNgân hàng SinoPac, các quyền và nghĩa vụ hiện có giữaNgân 

hàng SinoPac và Khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng, bất kể Khách hàng có đồng ý hay 

không. 

Thể hiện 

mong muốn 

của khách 

hàng 

Các công ty thực hiện tiếp thị 

chung / xúc tiến hợp tác 

Phạm vi thông tin cung cấp 

  
Ghi chú 

Hãy chọn 

 

Đồng ý 

 

Không 

đồng ý 

A  Công ty Chứng Khoán 

SinoPac.  

• Thông tin cơ bản (bao gồm 

ngày sinh, số Thẻ cư trú, số 

điện thoại và các thông tin 

liên quan) ngoài tên và địa 

chỉ. 

• Thông tin giao dịch (bao 

gồm giao dịch kế toán, tín 

dụng, đầu tư, bảo hiểm và 

thông tin liên quan) 

Chỉ khi chọn 

“đồng ý” trong 

bảng này và 

đóng dấu chữ 

ký vào cột bên 

phải, mới cấu 

thành sự đồng 

ý đối với hoạt 

động tiếp thị 

chung / xúc 

tiến hợp tác. 

B  Công ty cho thuê SinoPac.  

C  Công ty Ủy thác Đầu tư 

Chứng khoán SinoPac. 

D  Công ty tương lai SinoPac. 

E  Công ty Đầu tư mạo hiểm 

SinoPac.  

※  Điều khoản thỏa thuận này mở rộng cho các công ty con có thể được thêm vào trên các 

trang web của SinoPac Financial Holdings và công ty con đó. Khách hàng có thể thay 

đổi/chấm dứt việc cung cấp sử dụng tùy từng thời điểm bằng phương thức theo Đoạn 3 

sau đây.  

3. Thay đổi/chấm dứt cung cấp việc sử dụng thông tin của Khách hàng: Khách hàng có thể 

gọi (Trung tâm dịch vụ khách hàng: 02-2528-7776), bằng văn bản hoặc trực tiếp liên hệ 

với ngân hàng bất kỳ lúc nào để yêu cầu mỗi công ty thay đổi hoặc ngừng sử dụng thông 

tin khách hàng cho hoạt động tiếp thị chung / xúc tiến hợp tác.   

Trân trọng Ngân hàng SinoPac 
Chữ ký của người đăng ký thẻ chính bằng tiếng Trung 

╳  

《Cột này dành riêng cho Ngân hàng. Vui 

lòng không sử dụng hoặc điền vào》 

Chính / Phụ  

1  T.M 
Số 9A 

P 34 

C.T  
 

 

Mã chi 

nhánh           
 

 

Cột dành riêng cho người giới thiệu 

Số nhân 

sự /ID 
          Tên 

 Số điện 

thoại 

 

 Đích thân ký tên  Chữ ký mẫu  Thư đến  Khác _________， 

____ Năm ____ Tháng ____ Ngày 
 

Trang 1 / 6 
(Sau khi hoàn thành, vui lòng gửi biểu mẫu đến P.O. Box 88, Bưu điện Trùng Nam 10099 Đài Bắc, Bộ phận Tài chính Bán lẻ của Ngân hàng SinoPac) 

  



 

 

Khoảng trống để dán bản sao thẻ cư trú của người đề 

nghị cấp thẻ chính 

 
＊Sau khi hoàn thành, vui lòng gửi biểu mẫu đến P.O. Box 88, Bưu điện Trùng Nam, 10099 

Đài Bắc “hồ sơ của Bộ phận Tài chính Bán lẻ của Ngân hàng SinoPac” 

 
* Nếu các cột thông tin không được điền đầy đủ hoặc bản sao thẻ cư trú không được đính 

kèm, hoặc không ký tên, tài liệu đăng ký sẽ không được xử lý 

 

 

 
Đường dây nóng 24H Dịch vụ Thẻ Tín dụng (02) 2528-7776 

 

Các điều khoản hợp đồng thẻ tín dụng Ngân hang Sinopac 
   

Chúng tôi hoan nghênh bạn sử dụng “Thẻ tín dụng SinoPac”. Trước khi nộp hồ sơ, vui lòng đọc kỹ các quy định sau: 

 (I) Tất cả các chi phí phải trả hoặc có thể phải chịu: 
 

Hạng mục Các tiêu chuẩn và giải thích về phí và lệ phí 

Phí thường 

niên 

Thẻ Thương gia Titan: 3.000 Đài tệ cho thẻ chính. 

Thời hạn 

miễn phí hàng 

năm 

1. Lợi ích dành riêng cho bảng sao kê thanh toán di động / 
điện tử: Nếu bạn đăng ký sao kê thanh toán di động / 

điện tử của thẻ tín dụng và hủy bảng sao kê thanh toán 

vật lý, bạn sẽ được miễn phí phí thường niên cho cả thẻ 
chính và thẻ phụ dưới Royal Seal of Business (bao gồm) 

trong thời gian áp dụng cho các bản sao kê thanh toán di 

động / điện tử.  
2. Thời hạn miễn phí thường niên cho các khoản tiêu dùng 

đạt yêu cầu trong năm: Miễn phí thường niên đối với 

Thẻ Thương gia Titan trong năm đầu tiên. Bắt đầu từ 
năm thứ hai, nếu số tiền chi tiêu trong 12 tháng trước 

tháng thu phí hàng năm đạt mức tiêu dùng là 36.000 Đài 

tệ hoặc 12 lần chi tiêu bất kỳ số tiền nào, sẽ được miễn 
phí hàng năm cho năm tiếp theo. 

Số tiền tối 

thiểu phải trả 

Số tiền tối thiểu chủ thẻ phải trả cho mỗi kỳ = số tiền tiêu 

dùng mới thêm của chủ thẻ cho kỳ hiện tại x 10% + số tiền 

giao dịch sử dụng thẻ tín dụng trong hạn mức tín dụng cho 
kỳ trước x 5% + số tiền không tiêu dùng mới thêm vào cho 

kỳ hiện tại x 5% + số tiền thanh toán vượt quá hạn mức + 

tổng tích lũy của số tiền tối thiểu quá hạn chưa thanh toán 
phải trả cho tất cả các kỳ trước kỳ hạn hiện tại + gốc và lãi 

phải trả khi trả góp thẻ tín dụng cho kỳ hiện tại + số tiền 
không tiêu dùng (ví dụ: lãi suất tín dụng quay vòng + phí 

phạt mặc định + phí thường niên + các khoản phí xử lý khác 

nhau + phí đăng ký thẻ bị mất + phí dịch vụ và các khoản 
phải trả khác); nếu tổng số tiền nhỏ hơn 500 Đài tệ / 17 

USD / 2.000 JPY / 15 EUR, thì 500 Đài tệ / 17 USD / 2.000 

JPY / 15 EUR sẽ được sử dụng làm tổng số tiền. “Số tiền 
tiêu dùng” là số tiền mà chủ thẻ thanh toán bằng thẻ tín 

dụng thay cho việc thanh toán bằng tiền mặt để mua sản 

phẩm và mua dịch vụ cho giai đoạn hiện tại, nhưng không 
bao gồm ứng trước tiền mặt và hình thức trả góp khác. 

Tín dụng 

quay vòng 

Bạn có thể quyết định số tiền thanh toán thẻ tín dụng cho kỳ 

hiện tại tùy theo tình trạng tài chính của bạn. Bạn chỉ phải 

thanh toán số tiền cao hơn số tiền tối thiểu phải trả (hoặc 
bằng số tiền tối thiểu phải trả) trước thời hạn thanh toán cho 

giai đoạn hiện tại. Số tiền còn lại chưa thanh toán có thể 

được thanh toán theo tỷ lệ và lãi suất tín dụng quay vòng 
dựa trên lãi suất quay vòng (lãi suất hàng năm: 2,74 ~ 15%) 

áp dụng cho các chủ thẻ tương ứng. 

 
 

  

Hạng mục Các tiêu chuẩn và giải thích về phí và lệ phí 

Lãi suất tín 

dụng quay 

vòng 

Lãi quay vòng = mỗi “số tiền có thể được bao gồm trong tiền gốc 

của tín dụng quay vòng” x thời gian tính toán (số ngày) x lãi suất 

quay vòng (lãi suất hàng năm: 2,74 ~ 15%). Để biết chi tiết về các ví 

dụ tính toán và các yêu cầu liên quan, vui lòng truy cập trang web 

chăm sóc tín dụng hoặc tham khảo mẫu hợp đồng thẻ tín dụng tiêu 

chuẩn. Nếu chủ thẻ thanh toán tất cả các khoản phải trả như đã nêu 

trong bảng sao kê thanh toán cho kỳ hiện tại trước thời hạn thanh 

toán thẻ tín dụng cho kỳ hiện tại, hoặc nếu số tiền còn lại chưa thanh 

toán nhỏ hơn hoặc bằng Đài tệ 999 / USD33 / JPY3.500 / EUR28 , 

lãi suất tín dụng quay vòng sẽ không bị tính vào số tiền phải trả đó 

trong khoảng thời gian từ ngày thanh toán đến hạn thanh toán cho kỳ 

hiện tại. Đối với chủ thẻ có từ hai thẻ tín dụng chính trở lên, việc sử 

dụng tín dụng quay vòng của họ và việc tính toán “số tiền có thể 

được bao gồm trong nợ gốc của tín dụng quay vòng” sẽ được xử lý 

cùng nhau (không riêng biệt theo các loại thẻ tín dụng ). ※Ví dụ: 

Ngày thanh toán của bạn là ngày 3 hàng tháng. Bạn đã sử dụng thẻ 

tín dụng 500 USD vào ngày 19 tháng 4 và Ngân hàng đã ứng trước 

khoản thanh toán vào ngày 1 tháng 5 (ngày hạch toán); bạn đã sử 

dụng thẻ tín dụng 5.000 Đài tệ vào ngày 20 tháng 4 và Ngân hàng đã 

ứng trước khoản thanh toán vào ngày 2 tháng 5 (ngày kế toán). Thời 

hạn thanh toán trong bảng sao kê thanh toán của tháng 5 là ngày 18 

tháng 5. Nếu bạn thanh toán 100 USD và 2.000 Đài tệ trước ngày 18 

tháng 5, thì các tính toán lãi quay vòng trong bảng sao kê thanh toán 

cho tháng 6 sẽ tương ứng như sau: Lãi quay vòng USD = (500 USD 

-100 USD) x (tổng cộng 34 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 1 

tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 x (14% / 365) = 5,22 USD; lãi quay 

vòng NTD = (5.000 USD - 2.000 USD) x (33 ngày trong tổng cho 

khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6) x (14% / 

365) = $38. 

Phí xử lý tổn 
thất  

200 Đài tệ mỗi thẻ.  

Phí cấp lại thẻ 

khẩn cấp 
nước ngoài 

Theo yêu cầu của các tổ chức quốc tế dễ tiếp nhận về thẻ tín dụng 

Phí cấp lại thẻ 

bị hỏng  
200 Đài tệ mỗi thẻ.  

Phí rút tiền 
mặt 

Số tiền của mỗi lần ứng trước tiền mặt x 3,5% + số tiền chỉ định 

(100 Đài tệ/ 3,5 USD/ 350 JPY/ 3 EUR) sẽ được sử dụng trong tính 

toán tương ứng cho các loại tiền đã thỏa thuận. Trong trường hợp 

ứng trước tiền mặt qua quầy, số tiền chỉ định của mỗi khoản phí xử 

lý (500 Đài tệ / USD 17 / 2.000 JPY / 15 EUR) sẽ được sử dụng để 

tính toán. Trong trường hợp ứng trước tiền mặt qua ATM, điện thoại 

hoặc internet, số tiền phí xử lý được chỉ định (700 Đài tệ / USD 

7/700 JPY / 6 EUR) sẽ được sử dụng để tính toán tương ứng cho các 

loại tiền đã thỏa thuận. Trường hợp thanh toán theo phương thức tín 

dụng quay vòng, tiền lãi được tính theo phương pháp cộng dồn lãi 

suất và lãi suất tín dụng quay vòng của Ngân hàng 

Thanh lý thiệt 

hại  

Nếu chủ thẻ không thanh toán hết số tiền tối thiểu phải trả cho kỳ 

hiện tại trước thời hạn thanh toán của mỗi tháng hoặc chậm thanh 

toán trước thời hạn, ngoài lãi suất tín dụng quay vòng được tích lũy 

cho đến ngày thanh toán số tiền đó như đã thỏa thuận, tiền phạt mặc 

định cũng sẽ được áp dụng hàng tháng kể từ ngày quá hạn. Cách 

tính tiền phạt mặc định như: tiền phạt mặc định cho việc trả nợ cho 

tháng hiện tại là 300 Đài tệ; khoản phạt mặc định cho việc không trả 

được nợ cho tháng thứ hai liên tiếp là 400 Đài tệ; khoản phạt mặc 

định đối với khoản thanh toán mặc định cho tháng thứ ba liên tiếp là 

500 Đài tệ [Nếu “tổng số tiền phải trả được nêu trong bảng sao kê 

thanh toán cho kỳ hiện tại” dưới 1.000 Đài tệ / 33 USD / 3.500 JPY / 

28 EUR (được tính tương ứng cho tiền tệ đã thỏa thuận), hình phạt 

mặc định được miễn. Hình phạt mặc định được áp dụng mỗi lần 

Khoảng trống để dán bản sao thẻ cư 

trú (mặt trước) của người đề nghị 

cấp thẻ chính 
 Vui lòng cung cấp phiên bản mới nhất 

Khoảng trống để dán bản sao thẻ cư 

trú (mặt sau) của người đề nghị cấp 

thẻ chính 
 Vui lòng cung cấp phiên bản mới nhất 

 



 

 

trong tối đa ba tháng liên tiếp. Ví dụ: như đã nêu ở trên, nếu thời hạn 

thanh toán là ngày 5 tháng 10, nhưng số tiền tối thiểu phải trả không 

được thanh toán trước thời hạn, khoản phạt mặc định là 300 Đài tệ 

sẽ được cộng dồn sau ngày thanh toán là 21 tháng 10; nếu số tiền tối 

thiểu phải trả đó vẫn không được thanh toán hết vào hạn chót ngày 5 

tháng 11, khoản phạt mặc định là 400 Đài tệ sẽ được cộng dồn sau 

ngày thanh toán 21 tháng 11; nếu số tiền tối thiểu phải trả vẫn không 

được thanh toán hết vào ngày 5 tháng 12, khoản phạt mặc định là 

500 Đài tệ sẽ được cộng dồn sau ngày thanh toán 21 tháng 12.    

Phí xử lý phát 

hành lại sao 
kê thanh toán 

Nếu yêu cầu phát hành lại sao kê thanh toán trước vài tháng đối với 

trường hợp do chủ thẻ, thì phí phát hành lại sao kê thanh toán với số 

tiền là 100 Đài tệ sẽ được tính mỗi lần cho bản sao kê thanh toán của 

mỗi tháng. 
 

 

Trang 2 / 6 
Trừ khi có quy định khác, thời hạn của các quyền và lợi ích khác nhau trong quyền lợi sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Để biết chi tiết hoặc điều khoản hạn chế quyền và 

lợi ích liên quan, vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn chủ thẻ về quyền và lợi ích của Tổ chức hoặc vào trang web củaNgân hàng SinoPac (bank.sinopac.com) để tìm hiểu hướng 

dẫn của sản phẩm. 

 

Đường dây nóng Dịch vụ Tín dụng: (02) 2528-7776 Lãi suất Tín dụng Quay vòng: Lãi suất hàng năm 2,74% ~ 15% (Ngày cơ sở: 

3/8/2015); Phí ứng tiền mặt: Số tiền ứng trước x 3,5% + số tiền chỉ định (100 Đài tệ / 3,5 USD / 350 JPY / 3 EUR); Đối với các loại 

phí khác, vui lòng truy cập trang web của Ngân hàng SinoPac để tìm hiểu 
 

Hạng mục Các tiêu chuẩn và giải thích về phí và lệ phí 

Phí dịch vụ 
giao dịch nước 

ngoài  

Tất cả các giao dịch của chủ thẻ sử dụng thẻ tín dụng sẽ được 
thanh toán bằng NTD hoặc ngoại tệ đã thỏa thuận. Nếu đồng tiền 
của giao dịch (bao gồm cả tiền hoàn lại) không phải là NTD, Ngân 
hàng được phép chuyển đổi trực tiếp số ngoại tệ đó sang NTD 
hoặc ngoại tệ thanh toán đã thỏa thuận theo tỷ giá hối đoái tại ngày 
thanh toán do các tổ chức quốc tế tương ứng quy định về thẻ tín 
dụng và cộng thêm phí xử lý phải trả cho tổ chức quốc tế đó và phí 
dịch vụ cho giao dịch nước ngoài với số tiền được Ngân hàng tính 
bằng 0,5% số tiền giao dịch / tiêu dùng để thanh toán cho tổ chức 
đó (tỷ lệ cộng thêm vào khoảng 1,5% ~ 2% của số tiền giao dịch). 
Đối với giao dịch nước ngoài sử dụng NTD (giao dịch trong nước 
với thương nhân nước ngoài qua Internet là giao dịch nước ngoài), 
phí xử lý và phí dịch vụ đối với giao dịch nước ngoài nêu tại 
khoản trên cũng sẽ được cộng thêm. Nếu chủ thẻ sử dụng thẻ tín 
dụng không phải là USD, số tiền tiêu dùng sẽ được quy đổi trực 
tiếp thành NTD hoặc ngoại tệ đã thỏa thuận để thanh toán.   

Phí xử lý cấp 
chứng chỉ 
thanh lý 

Sau khi chủ thẻ chấm dứt hợp đồng tín dụng với Ngân hàng, nếu 
chủ thẻ đã thanh lý hết các khoản nợ thì có thể nộp đơn yêu cầu 
Ngân hàng cấp giấy thanh lý; Tuy nhiên, phí xử lý cho mỗi giao 
dịch là 200 Đài tệ. 

 
(II) Nhiệm vụ và nghĩa vụ trong trường hợp mất thẻ tín dụng, v.v. 
Nếu thẻ tín dụng của chủ thẻ bị mất, bị đánh cắp, bị cướp, bị lừa đảo, bị người khác 
chiếm đoạt, chủ thẻ cần nhanh chóng tiến hành thủ tục báo mất thẻ với Ngân hàng theo 
các cách sau:   
Trong nước: Vui lòng gọi ngay theo số (02) 2528-7776 để biết hình thức thông báo mất 

thẻ. Trong vòng mười ngày kể từ ngày Ngân hàng chấp nhận hình thức thông 
báo tổn thất, nếu được Ngân hàng yêu cầu, chủ thẻ phải trình báo tổn thất cho cơ 
quan công an và có được giấy chứng nhận hoặc biên bản tổn thất. Hoặc trong 
vòng ba ngày sau khi nhận được thông báo từ Ngân hàng, chủ thẻ phải hoàn 
thành thể thức của văn bản báo cáo tổn thất.   

Nước ngoài: Vui lòng gọi ngay cho số điện thoại báo mất thẻ tín dụng củaNgân hàng 
SinoPac: +886-2-2528-7776 để biết hình thức báo mất, và nộp bản khai bổ sung sau 
khi bạn về nước. Nếu chủ thẻ đã thông báo tổn thất theo quy trình trên và đã thanh 
toán phí xử lý thông báo tổn thất và không gặp phải các trường hợp sau đây thì chủ 
thẻ được miễn trách nhiệm đối với tổn thất phát sinh do sử dụng trái phép tín dụng. 
Tính từ thời điểm thẻ bị mất, mất cắp (hoặc tính từ thời điểm chủ thẻ thông báo cho 
Ngân hàng về việc mất thẻ trong trường hợp ứng tiền qua thiết bị tự động, điện thoại, 
internet). Quy tắc này cũng áp dụng cho giao dịch không có chữ ký được xác nhận là 
không phải do chủ thẻ giao dịch hoặc được chủ thẻ đồng ý. 

1.  Việc sử dụng trái phép của cá nhân khác được chủ thẻ cho phép hoặc chủ thẻ cố tình 
đưa thẻ của mình cho cá nhân đó. 

2.  Chủ thẻ cố ý hoặc sơ suất trong việc tiết lộ cho cá nhân khác mật khẩu của mình 
hoặc các phương tiện nhận dạng cá nhân khác để nhận tiền mặt hoặc thực hiện các 
giao dịch khác thông qua thiết bị tự động, điện thoại hoặc internet.  

3.  Chủ thẻ đã âm mưu với bên thứ ba hoặc người bán có hợp đồng để làm sai lệch các 
giao dịch hoặc gian lận thẻ tín dụng. 

4.  Chủ thẻ biết rằng thẻ tín dụng của mình đã bị mất hoặc bị đánh cắp, nhưng đã không 
thông báo kịp thời cho Ngân hàng hoặc nếu chủ thẻ vẫn không thông báo cho Ngân 
hàng về thẻ tín dụng bị mất hoặc bị đánh cắp trong vòng hai mươi (20) ngày sau khi 
thời hạn thanh toán hiện tại. 

5.  Chủ thẻ không ký tên trên thẻ tín dụng của mình, dẫn đến việc người khác sử dụng 
trái phép.  

6.  Chủ thẻ không cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu của Ngân hàng, từ chối hỗ trợ điều 
tra hoặc có các hành vi khác vi phạm nguyên tắc sau khi báo mất thẻ tín dụng. Nếu 
thẻ tín dụng không sử dụng được do khử mặt, khử từ, xước hoặc do nguyên nhân 
khác, Ngân hàng có thể phát hành lại thẻ mới theo yêu cầu của chủ thẻ. 

(III) Phương pháp xử lý số tiền thanh toán đáng ngờ của thẻ tín dụng: 
1.  Nếu chủ thẻ có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bất kỳ giao dịch nào trong bảng sao 

kê thanh toán, chủ thẻ có thể thông báo cho Ngân hàng trước thời hạn thanh toán để 
được hỗ trợ bằng cách cung cấp lý do và các tài liệu hỗ trợ mà Ngân hàng yêu cầu 
(ví dụ: Phiếu thanh toán hoặc biên lai hoàn tiền, v.v. ), hoặc đồng ý thanh toán phí 
dịch vụ khi tra cứu phiếu thanh toán hoặc biên lai hoàn tiền là 50 Đài tệ cho mỗi lần 
tiêu dùng trong nước và 100 Đài tệ cho mỗi lần tiêu dùng nước ngoài, hãy yêu cầu 
Ngân hàng hỏi phiếu tính phí hoặc phiếu hoàn tiền từ người mua thẻ. Đối với những 
chủ thẻ yêu cầu Ngân hàng truy vấn phiếu thanh toán hoặc biên lai hoàn tiền và đồng 
ý trả phí xử lý cho việc điều tra, nếu kết quả điều tra cho thấy chủ thẻ đã trở thành 
nạn nhân của việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng hoặc các khoản phí đáng ngờ không 
phải do lỗi của chủ thẻ, Ngân hàng phải chịu phí xử lý đối với yêu cầu trên. 

2.  Nếu chủ thẻ dự định tạm dừng thanh toán, chủ thẻ có thể yêu cầu Ngân hàng bồi 
hoàn từ bên mua thẻ hoặc tổ chức ứng trước tiền mặt, hoặc yêu cầu tổ chức thẻ tín 
dụng quốc tế phân xử hoặc đưa ra các yêu cầu khác sau khi thanh toán phí xử lý do 
tín dụng quốc tế tương ứng xác định tổ chức thẻ để xử lý tranh chấp và có thể yêu 
cầu Ngân hàng giữ lại khoản thanh toán liên quan đến giao dịch cụ thể.  

 

Hạng mục Các tiêu chuẩn và giải thích về phí và lệ phí 

Phí thủ tục 
pháp lý  

Chủ thẻ sẽ chịu các khoản phí liên quan do Ngân hàng chi trả cho 
các khiếu nại chống lại chủ thẻ trong vụ kiện, không kiện tụng 
hoặc thủ tục pháp lý khác đối với việc chủ thẻ chậm trễ thanh toán. 

Phí xử lý hoàn 
trả và thanh 

toán 

Khi nộp đơn yêu cầu trả lại khoản thanh toán thừa, chủ thẻ phải 
chịu phí xử lý là 100 Đài tệ. Khoản thanh toán thừa sẽ được trả lại 
vào tài khoản ngân hàng của chủ thẻ hoặc bằng cách phát hành 
séc.   

Phí xử lý 
chuyển tiền 

Nếu chủ thẻ đăng ký ứng tiền qua điện thoại hoặc ứng tiền trực 
tuyến và yêu cầu Ngân hàng chuyển số tiền ứng trước cho một tổ 
chức tài chính không phải là Ngân hàng SinoPac, thì ngoài phí xử 
lý ứng tiền, chủ thẻ phải thanh toán phí cho hoạt động chuyển tiền 
của Ngân hàng với số tiền là 30 Đài tệ cho mỗi lần chuyển tiền. 

Phí xử lý để lấy 
lại phiếu thanh 

toán 

50 Đài tệ cho mỗi phiếu giao dịch trong nước; 100 Đài tệ cho mỗi 
phiếu giao dịch nước ngoài 

 
3.  Đối với số tiền thanh toán bị giữ lại do nghi ngờ, nếu chủ thẻ không đồng ý trả phí 

xử lý số tiền có vấn đề theo đoạn trên, hoặc nếu Ngân hàng chứng minh rằng số tiền 
đó là chính xác, hoặc nếu khoản bồi hoàn không thể được thực hiện vì lý do không 
thuộc về Ngân hàng, thì chủ thẻ phải thanh toán số tiền đó ngay sau khi được Ngân 
hàng thông báo và phải trả lãi cho Ngân hàng theo lãi suất quay vòng (lãi suất hàng 
năm tối đa là 15%) áp dụng cho thời gian thực hiện giao dịch của chủ thẻ trong 
khoảng thời gian kể từ ngày tiếp theo của thời hạn ban đầu. 

4.  Khi xảy ra tranh chấp giữa chủ thẻ và người bán có hợp đồng, Ngân hàng sẽ hỗ trợ 
giải quyết tranh chấp đó và là người bào chữa cho người tiêu dùng khi có bất kỳ nghi 
ngờ nào.  

 
(IV) Những vấn đề cần lưu ý đối với chủ thẻ là sinh viên: 
1.  Chủ thẻ nên thông báo trước cho cha / mẹ của mình về vấn đề thẻ tín dụng và phải 

giữ liên lạc tốt với cha mẹ, đồng thời đọc kỹ các vấn đề cần lưu ý trong đơn đăng ký 
này (bao gồm các mức lãi suất khác nhau, quyền, nghĩa vụ và quy định của hợp đồng 
thẻ tín dụng) và hợp đồng thẻ tín dụng đi kèm với thẻ tín dụng được gửi qua đường 
bưu điện để hiểu đầy đủ quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Chủ thẻ phải tính toán khả 
năng trả nợ của mình trước khi bắt đầu sử dụng thẻ tín dụng và phải đảm bảo thanh 
toán hàng tháng của mình đúng hạn. Trong trường hợp chậm thanh toán, chủ thẻ sẽ 
phải chịu khoản phạt và lãi chậm trả, ngoài ra sẽ bị ngăn cản giao dịch với các tổ 
chức tài chính do hồ sơ tín dụng xấu. 

2.  Việc sử dụng tín dụng quay vòng và ứng trước tiền mặt đòi hỏi phải trả lãi và phí xử 
lý, và có khả năng mở rộng tín dụng quá mức. Hãy thận trọng xem xét khả năng trả 
nợ của bạn và có cần thiết hay không trước khi bạn sử dụng chúng. Bạn nên sử dụng 



 

 

thẻ tín dụng một cách chính xác và không được sử dụng thẻ này vào mục đích bất 
hợp pháp hoặc không chính đáng, đồng thời sắp xếp tài chính cá nhân của mình tốt 
để tránh mở rộng tín dụng quá mức. 

3.  3. Vui lòng giữ thẻ tín dụng cẩn thận và chú ý an toàn khi sử dụng, không tiết lộ 
thông tin và mật khẩu của thẻ cho người khác.   

(V) Các vấn đề khác:  
1. 1. Đối với các giao dịch mà chủ thẻ phải ký bằng chữ ký để thanh toán, nếu số tiền 

tiêu dùng dưới 3.000 Đài tệ, một số cửa hàng đặc biệt như khu ẩm thực, rạp chiếu 
phim, trung tâm thương mại hoặc trạm xăng có thể thanh toán mà không cần chữ ký.  

2.  Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thông tin tín dụng cá nhân của chủ thẻ sẽ 
được gửi đến tổ chức được cơ quan có thẩm quyền chỉ định để lưu trữ.  

3.  Chủ thẻ đồng ý rằng Ngân hàng có thể thực hiện "Hoạt động xử lý dữ liệu", "Hoạt 
động lưu trữ dữ liệu của biểu mẫu, chứng từ, v.v.", "Thu nợ cho người tiêu dùng, tài 
khoản thẻ tín dụng", "Tiếp thị kinh doanh phát hành thẻ tín dụng", " Thao tác nhập 
thông tin khách hàng", "thao tác in biểu mẫu", "thao tác đóng gói"," thao tác thanh 
toán và gửi thư ", "Phát hành thẻ, báo mất, ứng tiền mặt, dịch vụ khẩn cấp và các 
thao tác ủy quyền thủ công và máy tính khác "," "Kinh doanh dịch vụ khách hàng 
qua kênh điện tử", "Thu hồi nợ phải thu" và các việc khác có thể thuê tổ chức ngoài 

theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, khi cần thiết có thể được bên thứ ba xử lý 
theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc được cơ quan có thẩm quyền chấp 
thuận. 

4.  Chủ thẻ có thể gọi đến đường dây nóng dịch vụ thẻ tín dụng 24 giờ (02) 2528-7776, 
yêu cầu công ty tài chính mà Ngân hàng trực thuộc và các công ty con khác của 
Ngân hàng ngừng sử dụng chéo thông tin liên quan của mình. Đối với chi tiết về 
thông tin liên quan đến công ty mẹ mà Ngân hàng trực thuộc và các công ty con khác 
của Ngân hàng, vui lòng truy cập trang web: http://www.sin-opac.com/.  

5.  Hạn chế khi sử dụng: Chủ thẻ giữ thẻ tín dụng không có số thẻ dập nổi trên bề mặt 
thẻ, ví dụ khi cửa hàng được chỉ định sử dụng cách dập nổi thủ công trên bề mặt thẻ 
để giao dịch thẻ thì không in được thẻ nói trên vì không in được số thẻ. Ngân hàng 
không hạn chế việc sử dụng ủy quyền trực tuyến. Phương thức sử dụng trên máy bay 
giống như thẻ tín dụng in nổi thông thường, nhưng vì trên máy bay bắt buộc phải 
thực hiện các giao dịch ngoại tuyến, có thể do bên mua cung cấp thiết bị thẻ tín dụng 
của hãng hàng không và các giao dịch đã thỏa thuận với hạn mức tiền chênh lệch dẫn 
đến tình trạng không giao dịch được.  

 

 

Thủ tục giải quyết tranh chấp thanh toán thẻ tín dụng 
 
 
Dưới đây là tóm tắt các vấn đề quan trọng đòi hỏi sự hợp tác của chủ thẻ trong 
các thủ tục để tổ chức phát hành thẻ xử lý các tài khoản bị tranh chấp do các tổ 
chức quốc tế về thẻ tín dụng khác nhau khiếu nại (sau đây gọi là "Thủ tục giải 
quyết các thanh toán tranh chấp"):   
1. 1. Cái gọi là hàng hóa hoặc dịch vụ không có sẵn có nghĩa là hàng hóa đặt 

trước chưa được cửa hàng ủy quyền chuyển đến hoặc số lượng không 
khớp hoặc không thu được tiền ứng trước trên thiết bị tự động hoặc số 
lượng không phù hợp. Chủ thẻ phải chuẩn bị các giấy tờ chứng minh liên 
quan và gửi chúng cho nhà phát hành thẻ để yêu cầu bồi hoàn trong vòng 
mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn bồi hoàn số tiền thanh 
toán tranh chấp. Chủ thẻ có thể nộp đơn lên nhà phát hành thẻ để tranh 
chấp về số tiền thanh toán của cùng một giao dịch chỉ một lần. Về việc 
bồi hoàn số tiền thanh toán tranh chấp cho sản phẩm hoặc dịch vụ không 
được cung cấp, thời hạn của các tổ chức thẻ tín dụng quốc tế tương ứng    
như sau: 

Tổ chức thẻ tín 

dụng quốc tế 

Thời hạn để tổ chức phát hành thẻ gửi yêu cầu bồi 

hoàn cho người mua 

Thẻ Master 

1. Khi không nhận được sản phẩm, yêu cầu bồi 
thường phải được gửi sau 120 ngày kể từ ngày giải 
quyết giao dịch hoặc ngày nhận sản phẩm đã thỏa 
thuận 2. Khi dịch vụ không được cung cấp: (1) dịch 
vụ được cung cấp một lần: yêu cầu phải được gửi 
trong vòng 120 ngày theo lịch kể từ ngày giải quyết 
giao dịch hoặc ngày cung cấp dịch vụ đã thỏa thuận. 
(2) Gián đoạn (không phải là dịch vụ một lần): Yêu 
cầu phải được gửi trong vòng 120 ngày theo lịch kể 
từ ngày giải quyết giao dịch hoặc ngày người bán đã 
ký hợp đồng không cung cấp dịch vụ; tuy nhiên, thời 
gian truy thu không được vượt quá 540 ngày theo lịch 
kể từ ngày thanh toán giao dịch.  

 
Lưu ý 1: Ngày thanh toán giao dịch là ngày mà bên mua thẻ chuyển giao giao 

dịch đó cho tổ chức thanh toán để xử lý dữ liệu. Chủ thẻ có thể liên hệ 
trực tiếp với công ty phát hành thẻ để biết thông tin về ngày thanh toán 
của từng giao dịch. 

Lưu ý 2: Xin lưu ý rằng “Thủ tục giải quyết các thanh toán tranh chấp” sẽ được 
điều chỉnh bởi các quy tắc chi tiết của các tổ chức thẻ tín dụng quốc tế 
tương ứng. Các tổ chức thẻ tín dụng quốc tế tương ứng có quyền tối 
cao trong việc xây dựng “thủ tục giải quyết các thanh toán tranh chấp” 
hoặc thay đổi các quy tắc, giải thích các quy tắc đó và tranh chấp do 
các tổ chức thành viên trọng tài đưa ra. Do đó, yêu cầu của chủ thẻ đối 
với các hóa đơn đang tranh chấp không thể hiện rằng có thể nhận được 
khoản bồi hoàn hoặc phần trả góp chưa thanh toán không cần thanh 
toán thêm. 

   2. Nếu khoảng thời gian cung cấp sản phẩm / dịch vụ mà chủ thẻ mua bằng 
thẻ tín dụng vượt quá yêu cầu của tổ chức thẻ tín dụng quốc tế nói trên, thì 
sau khoảng thời gian đó, có thể xảy ra trường hợp thương nhân đã ký hợp 
đồng không thể tiếp tục để cung cấp sản phẩm / dịch vụ. Do chủ thẻ không 
thể giải quyết tranh chấp này thông qua các quy tắc hoạt động của tổ chức 
thẻ tín dụng quốc tế nữa, nên chủ thẻ nên đánh giá thận trọng rủi ro không 
có sản phẩm / dịch vụ trong tương lai trước khi mua sản phẩm / dịch vụ 
đó.   

3. Nếu chủ thẻ yêu cầu tổ chức phát hành thẻ đưa ra trọng tài chống lại tổ 
chức thẻ tín dụng quốc tế về các hóa đơn tranh chấp, chủ thẻ phải hứa với 
tổ chức phát hành thẻ rằng mình sẽ thanh toán các khoản phí xử lý liên 
quan có thể phát sinh trong thủ tục trọng tài. Tuy nhiên, nếu kết quả trọng 
tài có lợi cho chủ thẻ, chủ thẻ không phải chịu toàn bộ hoặc một phần phí 
theo quy trình trọng tài. Phí quy trình trọng tài do Ngân hàng tính là 500 
USD, sẽ được chuyển đổi thành Đô la Đài Loan theo tỷ giá hối đoái vào 
ngày giải quyết.   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Trang 3 / 6 
Trừ khi có quy định khác, thời hạn của các quyền và lợi ích khác nhau trong lợi ích sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Để biết chi tiết hoặc điều khoản hạn chế quyền và lợi 

ích liên quan, vui lòng tham khảo sổ tay chủ thẻ về quyền và lợi ích của Tổ chức hoặc vào trang web củaNgân hàng SinoPac (bank.sinopac.com) để tìm hiểu hướng dẫn của sản 

phẩm. 

 

Đường dây nóng Dịch vụ Tín dụng: (02) 2528-7776 Lãi suất Tín dụng Quay vòng: Lãi suất hàng năm 2,74% ~ 15% (Ngày cơ sở: 

3/8/2015); Phí ứng tiền mặt: Số tiền ứng trước x 3,5% + số tiền chỉ định (100 Đài tệ / 3,5 USD / 350 JPY / 3 EUR); Đối với các loại 

phí khác, vui lòng truy cập trang web của Ngân hàng SinoPac để tìm hiểu. 
 

  



 

 

Nội dung nghĩa vụ Thông báo do Ngân hàng SinoPac thực hiện theo Đoạn 1 Điều 8 của Đạo luật Bảo vệ Thông 

tin Cá nhân 
 
Khách hàng đã đọc kỹ nội dung về các nghĩa vụ thông báo do Ngân hàng thực 
hiện theo Khoản 1 Điều 8 của Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân. Nội dung 
thông báo như sau 
I.  Trong khi thu thập thông tin cá nhân, Ngân hàng sẽ thông báo chính xác 

cho Khách hàng về các mục sau theo Khoản 1 Điều 8 của Đạo luật Bảo 
vệ Thông tin Cá nhân (sau đây gọi là “PIPA”): 1. Tên cơ quan phi chính 
phủ; 2. Mục đích thu thập; 3. Phân loại thông tin cá nhân; 4. Khoảng thời 
gian, khu vực, mục tiêu và cách thức sử dụng thông tin cá nhân; 5. Quyền 
và các cách thức thực hiện của đương sự dựa theo Đoạn 3 của PIPA 6. 
Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bản thân trong trường hợp đương sự 
chọn không cung cấp thông tin cá nhân của mình. 

II.  Về mục đích thu thập thông tin cá nhân của bạn, phân loại thông tin cá 
nhân và khoảng thời gian, khu vực, mục tiêu và cách sử dụng thông tin cá 
nhân, vui lòng đọc kỹ các nội dung sau: 
1. Mục đích cụ thể  

(1) Mục đích cụ thể và mã số dịch vụ: 022 dịch vụ ngoại hối 067 
Thẻ tín dụng, thẻ tiền mặt, thẻ chuyển khoản hoặc thẻ kinh 
doanh thẻ giá trị lưu trữ điện tử 082 Quản lý tổng hợp các hoạt 
động gửi và vay của người đi vay và người gửi tiền 088 Dịch vụ 
cho vay và cấp tín dụng 106 Dịch vụ cấp tín dụng 154 Thông tin 
tín dụng 181 Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với ngành 
nghề đăng ký kinh doanh hoặc ngành nghề kinh doanh phù hợp 
với quy định tại điều khoản liên kết.  

(2) Mục đích cụ thể và mã số chung: 040 Tiếp thị 059 Việc thu thập, 
xử lý và sử dụng được thực hiện bởi các doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ tài chính cần tuân thủ quy định pháp luật và nhu 
cầu giám sát tài chính 060 Giải quyết tranh chấp tài chính 063 
Các cơ quan phi chính phủ thu thập hoặc xử lý thông tin cá nhân 
theo nghĩa vụ pháp lý 069 Hợp đồng, các vấn đề tương tự như 
hợp đồng hoặc các vấn đề quản lý quan hệ pháp lý khác 090 
Quản lý khách hàng và các dịch vụ 091 Bảo vệ khách hàng 095 
Quản lý tài chính và thuế (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi  
Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài) 098 Thông 
tin kinh doanh và kỹ thuật 104 Quản lý tài khoản và kinh doanh 
dịch vụ mua bán nợ 136 Thông tin (truyền thông) và quản lý cơ 
sở dữ liệu 137 Quản lý và an ninh mạng 157 Điều tra, thống kê 
và phân tích nghiên cứu 182 Dịch vụ tư vấn khác 

(3) Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề đăng ký 
kinh doanh hoặc ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định 
tại điều khoản liên kết hoặc ngành nghề kinh doanh khác có liên 
quan được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (ví dụ dịch vụ cho 
thuê két bạc, dịch vụ gửi tiết kiệm vàng, dịch vụ kinh doanh tài 
chính điện tử, đại lý thu và chi, tiếp thị chung hoặc hợp tác xúc 
tiến kinh doanh, v.v..) 

2. Phân loại thông tin được thu thập: Tên, quốc tịch, số thẻ cư trú, số hộ 
chiếu, giới tính, ngày sinh, mã số thuế, tình trạng nhập cư, chi tiết 
thông tin di cư, và các nội dung khác được nêu chi tiết trong mẫu đơn 
đăng ký kinh doanh liên quan hoặc hợp đồng cho loại hình kinh 
doanh cụ thể, tùy thuộc vào thông tin cá nhân thực sự được thu thập 
cho hoạt động kinh doanh, tài khoản hoặc dịch vụ liên quan giữa 
Ngân hàng và Khách hàng hoặc từ Khách hàng hoặc bên thứ ba (ví 
dụ Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia) 

3. Khoảng thời gian, khu vực, mục tiêu và cách sử dụng thông tin:  
Khoảng thời gian: Thời hạn cho mục đích cụ thể hoặc thời hạn bảo 

quản theo quy định của pháp luật có liên quan (ví dụ Đạo 
luật kế toán chủ thể kinh doanh) hoặc cần thiết để thực hiện 
công việc kinh doanh hoặc thời hạn bảo quản được chỉ định 
để bảo quản thông tin theo hợp đồng cá nhân (tùy thời hạn 
nào dài nhất). 

Khu vực: Các địa điểm trong và ngoài nước có mục tiêu sử dụng 
thông tin cá nhân được liệt kê trong cột sau.  
Mục tiêu (1) Ngân hàng (bao gồm cả tổ chức thuê ngoài để 
thực hiện các công việc theo sự ủy thác của Ngân hàng). (2) 
Các tổ chức sử dụng thông tin đó theo yêu cầu của pháp luật 
(ví dụ: công ty mẹ hoặc công ty cổ phần tài chính mà Ngân 
hàng trực thuộc). (3) Các tổ chức kinh doanh khác có liên 
quan (ví dụ ngân hàng đại lý, Trung tâm thông tin tín dụng 
quốc gia, Trung tâm xử lý thẻ tín dụng quốc gia, Trung tâm 

thanh toán bù trừ Đài Loan, Công ty Dịch vụ Thông tin Tài 
chính, tổ chức bảo lãnh tín dụng, các tổ chức quốc tế về thẻ 
tín dụng, người làm thẻ và bên cấp thẻ đã kí hợp đồng, cũng 
như tổ chức tài chính kinh doanh thương mại liên quan đến 
Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài). (4) Cơ 
quan có thẩm quyền hoặc cơ quan giám sát tài chính hoặc cơ 
quan thuế được pháp luật trong và ngoài nước uỷ quyền. (5) 
Các mục tiêu được Khách hàng đồng ý (ví dụ: các công ty 
thực hiện hợp tác tiếp thị và sử dụng chung thông tin của 
Khách hàng với Ngân hàng và các công ty thực hiện hợp tác 
xúc tiến kinh doanh với Ngân hàng)    

Cách sử dụng: Việc sử dụng máy tự động hoặc không tự động cần 
phù hợp với các yêu cầu quy định liên quan đến việc bảo vệ 
thông tin cá nhân.. 

III. Theo Điều 3 của PIPA, Khách hàng có thể thực hiện các quyền sau đây 
đối với thông tin cá nhân của bản thân được Ngân hàng lưu giữ: 1. Trừ 
những trường hợp ngoại lệ theo Điều 10 của PIPA, Khách hàng có thể 
hỏi, yêu cầu xem xét hoặc yêu cầu cung cấp bản sao từ Ngân hàng; Tuy 
nhiên, Ngân hàng có thể tính các khoản cần thiết theo Điều 14 của PIPA. 
2. Khách hàng có thể yêu cầu Ngân hàng bổ sung hoặc sửa chữa thông 
tin; tuy nhiên, Khách hàng cần đưa ra lời lý giải thích hợp về lý do theo 
Điều 19 của Quy tắc thực thi của Đạo luật Bảo vệ Cá nhân. 3. Nếu Ngân 
hàng vi phạm các yêu cầu của PIPA trong việc thu thập, xử lý hoặc sử 
dụng thông tin cá nhân của Khách hàng, Khách hàng có thể yêu cầu Ngân 
hàng ngừng việc thu thập theo Đoạn 4 Điều 11 của PIPA. 4. Trong trường 
hợp có tranh chấp về tính chính xác của thông tin cá nhân, Khách hàng có 
thể yêu cầu Ngân hàng ngừng việc sử dụng thông tin cá nhân của mình 
theo Đoạn 2 Điều 11 của PIPA, trừ khi được quy định trong điều khoản 
của đoạn đó, việc sử dụng thông tin là bắt buộc để Ngân hàng thực hiện 
hoạt động kinh doanh hoặc được Khách hàng đồng ý bằng văn bản và 
tranh chấp đã được ghi nhận.  

IV. Nếu Khách hàng muốn thực hiện các quyền lợi nêu trên theo Điều 3 của 
PIPA, Khách hàng có thể hỏi về cách thức thực hiện tại các đơn vị kinh 
doanh của Ngân hàng, thông qua đường dây nóng dịch vụ khách hàng 
(0800-088-1 1; 02- 2505- 999) hoặc tại website của Ngân hàng 
(https://bank.sinopac.com). 

V. Khách hàng có thể tự do lựa chọn cung cấp hoặc không cung cấp thông 
tin cá nhân và các mục phân loại. Tuy nhiên, nếu thông tin cá nhân và các 
mục phân loại mà Khách hàng từ chối cung cấp là thông tin cần thiết để 
tiến hành các hoạt động kinh doanh, thì Ngân hàng có thể không thực 
hiện được đánh giá hoạt động kinh doanh, do đó không thể cung cấp cho 
Khách hàng dịch vụ liên quan hoặc dịch vụ tốt hơn. Mong Khách hàng 
thông cảm. 

VI. Để tuân thủ các quy định của 26 USC §1471 (c) (1) (A) của Đạo luật tuân 
thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA), Ngân hàng được yêu cầu 
thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn (bao gồm cả thông 
tin của cổ đông hưởng lợi). Nếu bạn hoặc cổ đông được hưởng lợi đầu tư 
trực tiếp và gián tiếp vào Khách hàng không đồng ý cung cấp thông tin 
hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin, và vẫn duy trì mối quan hệ đầu tư 
trực tiếp hoặc gián tiếp với Khách hàng của Ngân hàng, thì Ngân hàng sẽ 
từ chối đơn đăng ký mở tài khoản và giao dịch của bạn, và tài khoản hiện 
tại sẽ được liệt kê là “Tài khoản chống đối” theo FATCA và sẽ bị khấu trừ 
30% đối với các khoản thanh toán thuộc diện bị khấu trừ thuế có nguồn 
gốc Hoa Kì theo quy định FACTA. Ngân hàng có thể sớm chấm dứt hợp 
đồng, tài khoản và quan hệ giao dịch cũng như việc cung cấp dịch vụ liên 
quan cho sản phẩm tài chính do FATA quy định. Do đó, Ngân hàng có thể 
không cung cấp dịch vụ liên quan hoặc cung cấp dịch vụ tốt hơn. Vì vậy, 
vui lòng chú ý điều này. Do đó, Ngân hàng có thể không cung cấp dịch vụ 
liên quan hoặc cung cấp dịch vụ tốt hơn. Vì vậy, vui lòng chú ý điều này.   

VII. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân của người khác cung cấp thông tin cá 
nhân của người chịu trách nhiệm, giám đốc, người giám sát, người quản 
lý, nhân viên có liên quan, người được ủy quyền, người bảo lãnh và nhà 
cung cấp tài sản thế chấp, v.v.  cho Ngân hàng, bạn cần cung cấp nội 
dung các nghĩa vụ thông báo do Ngân hàng thực hiện theo Đoạn 1 Điều 8 
của Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân để họ được thông báo và biết rõ 
về việc này. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Quy định về Bảng sao kê thanh toán điện tử / di động của thẻ tín dụng của Ngân hàng SinoPac 
 
1. Nội dung dịch vụ được cung cấp bởi bảng sao kê thanh toán điện tử / di 

động của thẻ tín dụng của Ngân hàng SinoPac: Ngoài thông tin chi tiết về 
các hoạt động tiêu dùng và thanh toán khác nhau của thẻ tín dụng, dựa 
trên dịch vụ cho khách hàng, thẻ tín dụng của Ngân hàng còn cung cấp 
nhiều thông tin cập nhật về các hoạt động và dịch vụ chủ thẻ. 

2. Sau khi bạn đăng ký bảng sao kê thanh toán điện tử / di động của thẻ tín 
dụng của Ngân hàng SinoPac, bắt đầu từ ngày bảng sao kê thanh toán có 
hiệu lực cho kỳ gần nhất (tùy thuộc vào ngày thanh toán của bảng sao kê 
thanh toán cho kỳ hiện tại), Ngân hàng sẽ không cung cấp bảng sao kê 
thanh toán bằng văn bản. Bảng sao kê thanh toán của thẻ tín dụng sẽ 
được gửi hoặc cung cấp bằng tin nhắn hoặc phương tiện điện tử (ví dụ: 
phần mềm liên lạc, v.v., bao gồm nhưng không giới hạn bởi email, 
internet, QR CODE, APP, âm thoại, v.v.) hoặc các cách thức liên lạc khác. 
Tuy nhiên, khi bạn đăng ký chấm dứt dịch vụ sao kê thanh toán điện tử / 
di động, Ngân hàng sẽ tiếp tục gửi bản sao kê thanh toán bằng văn bản. 

 
3. ảng sao kê thanh toán điện tử / di động của thẻ tín dụng Ngân hàng 

SinoPac sẽ được gửi đến email hoặc điện thoại di động do bạn chỉ định. 
Hãy đảm bảo rằng email hoặc thuê bao điện thoại của bạn hoạt động bình 
thường, hiệu quả và khả dụng. Việc truy cập vào bảng sao kê thanh toán 
di động yêu cầu sử dụng internet vì vậy bạn phải kết nối với Wi-Fi hoặc 
dữ liệu di động. Nếu thay đổi địa chỉ Email, bạn phải thực hiện hình thức 
thay đổi thông qua “Đăng ký / cài đặt” tại web giao dịch tài chính MMA 
của Ngân hàng. Nếu bạn thay đổi số điện thoại di động, vui lòng liên hệ 
với đường dây nóng dịch vụ chăm sóc khách hàng để cập nhật thông tin. 
Nếu không nhận được bảng sao kê thanh toán của thẻ tín dụng do thay 
đổi email hoặc điện thoại di động mà thủ tục thay đổi chưa được hoàn 
thành hoặc do nguyên nhân khác, chủ thẻ nên chủ động liên hệ với Ngân 
hàng tại đó để tìm hiểu và không được từ chối thanh toán vì lý do không 
nhận được bảng sao kê thanh toán của thẻ tín dụng. 

4. Nếu bảng sao kê thanh toán điện tử / di động hiện tại được gửi đến email 
hoặc điện thoại di động được chỉ định của bạn bị từ chối hoặc không nhận 
được vì lý do khác, Ngân hàng sẽ gửi bảng sao kê thanh toán bổ sung 
bằng văn bản đến địa chỉ thanh toán của bạn mà Ngân hàng lưu giữ (nếu 
bạn không đề cập địa chỉ gửi thư cho bảng sao kê thanh toán văn bản, 
bảng sao kê sẽ được gửi đến địa chỉ nơi ở hiện tại của bạn). Nếu việc gửi 
bảng sao kê thanh toán điện tử / di động không thành công trong ba đợt 
liên tiếp, Ngân hàng có thể hủy việc gửi các bảng sao kê thanh toán điện 
tử / di động của bạn và sử dụng bảng sao kê thanh toán văn bản thay thế. 

5. Nếu bạn có bất kỳ nghi vấb nào về nội dung của bảng sao kê thanh toán 
điện tử / di động của thẻ tín dụng của Ngân hàng SinoPac, vui lòng liên 
hệ với Ngân hàng càng sớm càng tốt. Thủ tục giải quyết số tiền thanh 
toán tranh chấp sẽ tuân theo các quy định của hợp đồng thẻ tín dụng. 

6. Ngân hàng có quyền sửa đổi các quy định về bảng sao kê thanh toán điện 
tử / di động của thẻ tín dụng Ngân hàng SinoPac. Các quy định sửa đổi về 
báo cáo thanh toán điện tử / di động của thẻ tín dụng Ngân hàng SinoPac 
sẽ được công bố và công khai trên web giao dịch tài chính MMA của 
Ngân hàng mà không cần thông báo thêm cho chủ thẻ cá nhân. Nếu bạn 

tiếp tục sử dụng dịch vụ này sau khi các quy định về sao kê thanh toán 
điện tử / di động của thẻ tín dụngNgân hàng SinoPac được sửa đổi, bạn 
được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý với các nội dung sửa đổi. Nếu bạn 
không đồng ý với những nội dung sửa đổi, bạn nên làm đơn xin chấm dứt 
sử dụng dịch vụ sao kê hóa đơn điện tử / di động của thẻ tín dụngNgân 
hàng SinoPac. 

7. Bạn có thể chấm dứt dịch vụ sao kê hóa đơn điện tử / di động của thẻ tín 
dụng củaNgân hàng SinoPac bất cứ lúc nào. Trong bất kỳ trường hợp nào 
sau đây, Ngân hàng có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt việc sử dụng 
dịch vụ này của bạn mà không cần thông báo thêm::  
(1) Tất cả các thẻ tín dụng của chủ thẻ tại Ngân hàng đều bị dừng hoạt 

động và tất toán tài khoản.  
(2) Chủ thẻ chậm thanh toán. 
(3) Chủ thẻ đăng ký và sử dụng dịch vụ này cho bất kỳ mục đích hoặc 

phương thức bất hợp pháp nào  
(4) Ngân hàng có lý do chính đáng khi cho rằng chủ thẻ sử dụng dịch 

vụ này không đúng mục đích.  
(5) Chủ thẻ vi phạm hợp đồng thẻ tín dụng. 

8. Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, Ngân hàng có thể ngừng hoặc tạm 
dừng dịch vụ sao kê thanh toán điện tử / di động của thẻ tín dụng, và sẽ 
thông báo trước về việc ngừng hoặc tạm ngừng dịch vụ nếu có thể: 
(1) Ngân hàng cần bảo trì các thiết bị liên quan đến liên lạc điện tử của 

thẻ tín dụng của Ngân hàng SinoPac.  
(2) Sự cố hư hỏng của thiết bị liên lạc điện tử liên quan hoặc sự cố của 

thiết bị liên quan thuộc phần mềm / phần cứng hệ thống của các 
bên cộng tác với Ngân hàng.  

(3) Việc cung cấp dịch vụ sao kê thanh toán của thẻ tín dụng của Ngân 
hàng SinoPac bị ảnh hưởng vì lý do thiên tai hoặc các trường hợp 
bất khả kháng khác. 

9. Các điều khoản khác: 
(1) Bạn cần tuân thủ các luật và quy định có liên quan của Trung Hoa 

Dân Quốc và tất cả các thông lệ quốc tế về sử dụng Internet, không 
được có ý định hoặc hành vi xâm nhập hoặc phá hoại hoạt động 
bình thường của các hệ thống, máy chủ, máy chủ Internet và không 
được tham gia vào những hành vi trên mạng vi phạm trật tự công 
cộng, đạo đức và bị pháp luật nghiêm cấm.  

(2) Bạn nên thực hiện thanh toán đúng hạn. Các quyền và nghĩa vụ 
liên quan của thẻ tín dụng được quy định trong hợp đồng thẻ tín 
dụng. Ngân hàng sẽ không có nghĩa vụ bổ sung cũng như không 
chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh từ việc cung cấp 
dịch vụ này.  

10. Luật pháp hiện hành và quyền tài phán 
(1) Bất kỳ vấn đề nào không được đề cập trong các Quy định này sẽ 

phải tuân theo luật pháp của Trung Hoa Dân Quốc.  
(2) Nếu việc sử dụng dịch vụ này liên quan đến kiện tụng, các bên 

đồng ý rằng Tòa án Đài Bắc, Đài Loan sẽ có thẩm quyền xét xử sơ 
thẩm. 

 
 

 

 
 

 

Trang 4 / 6 

Trừ khi có quy định khác, thời hạn của các quyền và lợi ích khác nhau trong quyền lợi sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Để biết chi tiết hoặc điều khoản hạn chế quyền và 

lợi ích liên quan, vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn chủ thẻ về quyền và lợi ích của Tổ chức hoặc vào trang web củaNgân hàng SinoPac (bank.sinopac.com) để tìm hiểu hướng 

dẫn của sản phẩm. 

 

Đường dây nóng Dịch vụ Tín dụng: (02) 2528-7776 Lãi suất Tín dụng Quay vòng: Lãi suất hàng năm 2,74% ~ 15% (Ngày cơ sở: 

3/8/2015); Phí ứng tiền mặt: Số tiền ứng trước x 3,5% + số tiền chỉ định (100 Đài tệ / 3,5 USD / 350 JPY / 3 EUR); Đối với các loại 

phí khác, vui lòng truy cập trang web của Ngân hàng SinoPac để tìm hiểu. 
 

  



 

 

Các vấn đề được thỏa thuận cho việc trả góp các khoản tiêu dùng của thẻ tín dụng 
 
Người nộp đơn đã đọc kỹ nội dung của mẫu đơn đăng ký thanh toán trả góp các 
khoản tiêu dùng thẻ tín dụng của Ngân hàng SinoPac (sau đây gọi là “Ngân 
hàng”) và đồng ý rằng Ngân hàng sau này có thể tiến hành các dịch vụ liên quan 
đến thẻ tín dụng trả góp cho tôi qua tất cả các kênh của Ngân hàng và phải tuân 
thủ các quy định đặc biệt sau::   
1. Người nộp đơn hoàn thành đơn đăng ký này không có nghĩa là chức năng 

thanh toán trả góp được chính thức thiết lập. Người đăng ký phải xác 
nhận việc thực hiện các dịch vụ thanh toán trả góp khác nhau và xác nhận 
các điều kiện giao dịch áp dụng cho các giao dịch trả góp khác nhau, sau 
đó các chức năng thanh toán trả góp khác nhau mới được chính thức kích 
hoạt.   

2.  Trả góp thẻ tín dụng Ngân hàng SinoPac bao gồm sản phẩm trả góp hóa 
đơn thẻ tín dụng và trả góp tiêu dùng một lần (3-30 đợt) 
(1) Trả góp hóa đơn là việc trả góp số dư thanh toán (tổng số tiền phải 

trả trừ đi số tiền tối thiểu phải trả cho kỳ hiện tại) của thẻ tín dụng.  
(2) Trả góp cho một khoản tiêu dùng là việc thanh toán cho giao dịch 

bằng thẻ tín dụng theo hình thức trả góp (ví dụ: một giao dịch tiêu 
dùng chung, học phí và thuế, v.v.) 

3. Phương thức tính phí trả góp tiêu dùng thẻ tín dụng: 
(1) Phương thức hoàn trả của hình thức trả góp tiêu dùng thẻ tín dụng 

như sau: số tiền áp dụng được phân bổ theo số lần trả góp (mỗi 
tháng một lần); số dư còn lại sẽ được tính vào lần hoàn trả đầu 
tiên; tiền lãi từng lần được cộng dồn vào số tiền gốc còn lại theo lãi 
suất thỏa thuận; Tiền gốc và lãi của đợt đầu được ghi  vào đợt 
hoàn trả tiếp theo sau khi chủ thẻ đăng ký thanh toán trả góp. 

(2) Giải thích lãi suất / phí thủ tục cho từng sản phẩm trả góp: 
1) Trả góp hóa đơn: Lãi suất trả góp hàng năm 5.99% ~ 15%. 
2) Trả góp cho một khoảng tiêu dùng: Lãi suất trả góp hàng năm 

6%~15%.  
3) Ngoài tiền lãi, Ngân hàng có thể tính phí thủ tục cho mỗi giao 

dịch trả góp ở mức 0 Đài tệ ~ 150 Đài tệ (tuỳ từng sản phẩm); 
tuy nhiên, tổng chi phí không được vượt quá tỷ lệ tổng phí 
hàng năm là 15%. 

4) Nếu lãi suất / phí thủ tục hàng năm của các sản phẩm thanh 
toán trả góp tiêu dùng thẻ tín dụng do Ngân hàng SinoPac 
cung cấp thấp hơn mức lãi suất được công bố trong văn bản 
này, người nộp đơn đồng ý với khả năng áp dụng của chúng. 

5) Ví dụ về cách tính tỷ lệ tổng phí hàng năm: Nếu số tiền trả góp 
là $ 100.000; chia thành là 12 đợt trả góp; phí thủ tục cho giao 
dịch trả góp là $ 0; và lãi suất trả góp là 10%; thì tỷ lệ tổng phí 
hàng năm bằng 10%. 

Ghi chú: (1) Tỷ lệ tổng phí hàng năm được công bố trong văn bản 
này được tính theo mẫu chuẩn được cơ quan có thẩm quyền lưu 
trữ; tuy nhiên, điều kiện thực tế sẽ tùy thuộc vào sản phẩm do 
Ngân hàng cung cấp và mức lãi suất thực tế hàng năm cho mỗi 
khách hàng có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm tương ứng, 
điều kiện cấp tín dụng và số tiền trả góp thực tế. (2) Tổng mức phí 
hàng năm bằng với lãi suất hàng năm trả góp. (3) Ngày cơ sở tính 
tỷ lệ tổng phí hàng năm là ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

4. Tiền gốc, lãi, phí thủ tục và chi phí liên quan phát sinh từ giao dịch trả 
góp mỗi đợt đều sẽ được tính vào số tiền tối thiểu phải trả trong bảng sao 
kê thanh toán thẻ tín dụng đợt đó, không được sử dụng tín dụng quay 
vòng. Nếu chủ thẻ không thanh toán hết số tiền tối thiểu phải trả cho bảng 
sao kê thanh toán thẻ tín dụng hiện tại trước thời hạn thanh toán bảng sao 
kê thanh toán thẻ tín dụng hiện tại, khoản phạt mặc định sẽ được tính theo 
hợp đồng thẻ tín dụng với Ngân hàng. Số dư chưa thanh toán sẽ sử dụng 
hạn mức tín dụng của tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ và sau khi hoàn 
tất đơn đăng ký, số tiền và số lần trả góp đã áp dụng không thể thay đổi, 
và vòng tròn thanh toán không được thay đổi trước khi thanh toán toàn 
bộ.Chủ thẻ phải thanh toán số tiền thanh toán của thẻ tín dụng hàng 
tháng. Nếu có một khoản thanh toán thừa, số tiền thanh toán thừa sẽ được 
ghi vào bảng sao kê thanh toán thẻ tín dụng cho kỳ tiếp theo như một 
khoản phí để bù đắp số tiền phải trả cho bảng sao kê thanh toán thẻ tín 

dụng cho kỳ tiếp theo và sẽ không được sử dụng để thanh toán sớm số 
tiền trả góp cho việc tiêu dùng bằng thẻ tín dụng. 

5. Sau khi chủ thẻ đăng ký các sản phẩm trả góp tương ứng, nếu bảng sao kê 
thanh toán thẻ tín dụng hiện tại có bất kỳ số tiền quá hạn hoặc thanh toán 
thấp hơn số tiền tối thiểu phải trả, khiến cho khoản tiền gốc phải trả cho 
mỗi lần trả góp không thể thanh toán, số dư của số tiền đó sẽ được ghi là 
số tiền chưa thanh toán cho kỳ trước trong bảng sao kê thanh toán thẻ tín 
dụng cho kỳ tiếp theo, và tiền lãi của số tiền đó sẽ được cộng dồn cho 
khoảng thời gian trì hoãn theo lãi suất tín dụng quay vòng áp dụng cho 
ngày hạch toán số tiền gốc phải trả cho mỗi lần trả góp của chủ thẻ. Nếu 
chủ thẻ chậm thanh toán hoặc có vi phạm khác đối với hợp đồng thẻ tín 
dụng trong thời gian trả góp, tất cả số tiền chưa thanh toán sẽ được coi là 
đến hạn thanh toán và sẽ được ghi nhận là số tiền phải trả trong bảng sao 
kê thanh toán thẻ tín dụng cho kỳ tiếp theo, và Ngân hàng có thể tính phí 
phạt mặc định đối với việc thanh toán sớm theo quy định tại Điều 6. 

6. Sau khi áp dụng hình thức trả góp tiêu dùng bằng thẻ tín dụng, bằng tin 
nhắn ngắn, Ngân hàng sẽ thông báo thêm cho chủ thẻ những thông tin 
quan trọng như số lần trả góp, lãi suất, phí xử lý, tỷ lệ tổng phí hàng năm, 
v.v. , và chủ thẻ có thể gọi đến đường dây nóng cung cấp dịch vụ thẻ tín 
dụng của Ngân hàng trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày đăng ký tiếp 
theo để hủy đơn mà không phải chịu bất kỳ khoản chi phí hay phí phạt 
nào. Sau khoảng thời gian quy định, chủ thẻ có thể xin tất toán sớm số 
tiền trả góp còn lại để tiêu dùng thẻ tín dụng tùy từng thời điểm; trong 
trường hợp đó, ngoại trừ lãi trả góp / phí thủ tục / phí khác phát sinh từ đó 
sẽ không được trả lại, phần lãi còn lại không được lập hóa đơn sẽ không 
bị tính; tuy nhiên, khoản phạt mặc định cho việc thanh toán sớm sẽ cần 
được chi trả. Mỗi khoản phạt cho việc thanh lý sớm được tính theo số lần 
trả góp còn lại chưa được lập hóa đơn x 30 Đài tệ. Ví dụ, nếu số lần trả 
góp còn lại không được thanh toán tại thời điểm người nộp đơn đăng ký 
thanh lý sớm là 6, thì khoản phạt mặc định cho việc thanh lý sớm là 180 
Đài tệ; nếu số lần trả góp còn lại là 3 thì sẽ bị phạt mặc định là 90 Đài tệ, 
và số tiền sẽ giảm dần như vậy.        

7. Số tiền và lãi suất / phí thủ tục / phí khác phát sinh từ việc thanh toán trả 
góp tiêu dùng thẻ tín dụng không được áp dụng cho phản hồi bằng tiền 
mặt và điểm thưởng tích lũy theo quy tắc hoạt động của “chương trình 
phản hồi nhận thưởng”.   

8. Số tiền trả góp tiêu dùng của thẻ tín dụng được Ngân hàng ứng trước một 
lần cho người bán theo hợp đồng, sau đó chủ thẻ sẽ hoàn trả cho Ngân 
hàng theo từng đợt. Ngân hàng không tham gia vào quan hệ giao dịch vật 
chất liên quan đến việc giao sản phẩm hoặc sản phẩm bị lỗi. Đối với vấn 
đề hoàn tiền cho sản phẩm bị trả lại hoặc dịch vụ bị hủy, chủ thẻ nên liên 
hệ với người bán đã ký hợp đồng trước để giải quyết. Nếu vấn đề đó 
không thể được giải quyết, chủ thẻ có thể yêu cầu Ngân hàng xử lý vấn 
đề đó theo “Thủ tục giải quyết tranh chấp về hóa đơn”, nhưng không 
được từ chối thanh toán số tiền đã dùng thẻ tín dụng chi trả 

9. Đơn đăng ký này có hiệu lực trong thời hạn một năm kể từ ngày Khách 
hàng thực hiện đơn đăng ký này. Đơn đăng ký này sẽ tự động được gia 
hạn thêm một năm nữa nếu Ngân hàng chấp thuận và đồng ý việc gia hạn 
sau khi kiểm tra và Ngân hàng không nhận được thông báo chấm dứt đơn 
này từ Khách hàng; quy tắc tương tự sẽ được áp dụng cho những năm 
tiếp theo. Nếu những thay đổi tiếp theo về điều kiện thanh toán trả góp 
tiêu dùng thẻ tín dụng không bất lợi hơn những thay đổi được nêu trong 
điều này thì Khách hàng đồng ý rằng những thay đổi đó sẽ được áp dụng 
sau khi Ngân hàng thông báo. Để biết thêm chi tiết về các vấn đề cần lưu 
ý đối với các sản phẩm khác nhau, vui lòng truy cập trang web của Ngân 
hàng: bank.sinopac.com. Chủ thẻ muốn chấm dứt các quy định trong mẫu 
đơn này có thể thông báo cho Ngân hàng qua điện thoại bất cứ lúc nào.   

10. Ngân hàng SinoPac bảo lưu quyền về việc có chấp thuận thanh toán trả 
góp cho việc tiêu dùng thẻ tín dụng hay không, và số tiền được chấp 
thuận, số lần trả góp và lãi suất trả góp / phí thủ tục hiện hành.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Điều khoản đặc biệt của Thỏa thuận đối với thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard của Ngân hàng SinoPac 
 
Theo đây, chủ thẻ đăng ký với Ngân hàng SinoPac (sau đây gọi là “Ngân hàng”) về việc làm thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard có cả hai chức năng của thẻ tín dụng và 
thẻ EasyCard. Để sử dụng thẻ EasyCard hợp tác thương hiệu, ngoài hợp đồng thẻ tín dụng của Ngân hàng, chủ thẻ sẵn sàng tuân thủ các quy định thỏa thuận sau:  
Điều 1  Định nghĩa của thuật ngữ 
1. Thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard: Là loại thẻ tín dụng chip do Ngân hàng và Công ty Cổ phần EasyCard đồng phát hành với các chức năng của cả thẻ tín dụng 

và thẻ EasyCard. Chức năng EasyCard của thẻ hợp tác thương hiệu là thẻ EasyCard đã đăng ký sẽ cung cấp dịch vụ đăng ký thất lạc và hoàn trả tiền trong thẻ. 
Chủ thẻ phải đồng ý rằng trong khi phát hành thẻ, Ngân hàng có thể cung cấp thông tin cá nhân của chủ thẻ cho Công ty Cổ phần EasyCard để cung cấp dịch vụ 
phù hợp cho chủ thẻ. 

2. EasyCard: Là thẻ lưu trữ giá trị điện tử có tên là “EasyCard” do Công ty Cổ phần EasyCard phát hành. Trong phạm vi giới hạn của quy định, chủ thẻ có thể sử 
dụng giá trị tiền tệ được lưu trữ để thanh toán cho giao thông, bãi đậu xe và các dịch vụ hoặc tiêu dùng khác.   

3. Tự động nạp tiền: Có nghĩa là chủ thẻ và Ngân hàng đồng ý rằng bất cứ khi nào giá trị tiền tệ được lưu trữ không đủ để thanh toán tiêu dùng cho thời gian đó 
trong khi sử dụng Thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard  hoặc dưới 100 Đài tệ, một lượng giá trị tiền tệ nhất định có thể được tự động nạp vào thẻ EasyCard thông 
qua thiết bị Tự động nạp tiền từ hạn mức tín dụng của thẻ EasyCard hợp tác thương hiệu; Tự động nạp tiền tương đương với việc tiêu dùng của chủ thẻ bằng thẻ 
tín dụng. 

4. Chuyển số dư: Có nghĩa là giải quyết số dư trong thẻ “EasyCard” của thẻ tín dụng hợp tác thương hiệu EasyCard, và sau đó chuyển số dư đó sang tài khoản thẻ 
tín dụng của chủ thẻ để bù trừ trực tiếp số tiền thanh toán của chủ thẻ. Nếu có số dư sau khi bù trừ, số dư đó sẽ được xử lý theo các quy định của Ngân hàng đối 
với việc thanh toán thừa. Nếu số dư trong thẻ EasyCard có giá trị âm, bất kể chức năng Tự động nạp được kích hoạt hay không, chủ thẻ có đồng ý coi giá trị âm 
đó là tiêu dùng chung hay không , sẽ được tính vào tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ và sẽ được thu từ chủ thẻ. Thời gian thực hiện chuyển đổi số dư mất 
khoảng 7-45 ngày làm việc và mỗi thẻ chỉ có thể áp dụng một lần và tất cả số dư phải được chuyển đổi hoàn toàn. 

5. Bên cung cấp theo hợp đồng: Bên cung cấp đã ký kết hợp đồng bằng văn bản với Công ty Cổ phần EasyCard, với điều kiện chủ thẻ có thể sử dụng EasyCard để 
thanh toán giá sản phẩm hoặc dịch vụ, các khoản phí khác nhau của cơ quan chính phủ và các khoản thanh toán khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.   

Điều 2  Cách thức sử dụng thẻ Easycard 
1. Bắt đầu sử dụng: Chức năng EasyCard của thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard có thể được sử dụng mà không cần kích hoạt. Số tiền có thể sử dụng trong thẻ 

EasyCard của thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard mới / thay thế / phát hành lại là $ 0. Nếu chủ thẻ muốn sử dụng dịch vụ Tự động nạp tiền thì phải hoàn thành 
các thao tác kích hoạt thẻ tín dụng và kích hoạt chức năng Tự động nạp tiền trước. Sau khi chức năng Tự động nạp tiền được kích hoạt, chủ thẻ sau đó không 
được yêu cầu hủy kích hoạt.   

2. Phạm vi sử dụng: Chức năng sử dụng của EasyCard được cung cấp bởi Công ty Cổ phần EasyCard. Chủ thẻ có thể sử dụng giá trị tiền tệ được lưu trữ trong 
EasyCard để tiêu dùng trong một phạm vi cụ thể phù hợp với phạm vi sử dụng được quy định trong “Các điều khoản thỏa thuận với EasyCard” hoặc do Công ty 
Cổ phần EasyCard công bố. Vui lòng tham khảo trang web: www.easycard.com.tw 

3. hương pháp và giới hạn của việc nạp giá trị: 
(1) Tự động nạp tiền: Trong khi sử dụng thẻ EasyCard hợp tác thương hiệu có chức năng Tự động nạp tiền được kích hoạt để ghi nợ, nếu số dư trong thẻ 

EasyCard không đủ để thanh toán số tiền tiêu dùng cho thời điểm đó hoặc số tiền dưới 100 Đài tệ, 500 Đài tệ hoặc một số bội số nhất định sẽ được tự 
động nạp vào thẻ EasyCard thông qua thiết bị Autoload từ hạn mức của thẻ tín dụng. Số lượng và giới hạn của Autoload phải tuân theo các yêu cầu quy 
định và các tiêu chuẩn do Công ty Cổ phần EasyCard và Ngân hàng cung cấp. Việc tự động nạp tiền vào EasyCard được xử lý miễn phí.  

(2) Phương thức gia tăng giá trị khác: Được xử lý theo “các điều khoản của thỏa thuận với EasyCard” hoặc theo phương thức được công bố trên trang web 
chính thức của Công ty Cổ phần EasyCard. 

4. Hiệu lực của thẻ: Thời hạn của EasyCard giống như giá trị của thẻ tín dụng. Khi hiệu lực của thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard hết hạn, chức năng của thẻ 
EasyCard và tự động nạp tiền sẽ bị chấm dứt theo đó. 
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Trừ khi có quy định khác, thời hạn của các quyền và lợi ích khác nhau trong quyền lợi sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Để biết chi tiết hoặc điều khoản hạn chế quyền và 

lợi ích liên quan, vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn chủ thẻ về quyền và lợi ích của Tổ chức hoặc vào trang web củaNgân hàng SinoPac (bank.sinopac.com) để tìm hiểu hướng 

dẫn của sản phẩm. 

 

Đường dây nóng Dịch vụ Tín dụng: (02) 2528-7776 Lãi suất Tín dụng Quay vòng: Lãi suất hàng năm 2,74% ~ 15% (Ngày cơ sở: 

3/8/2015); Phí ứng tiền mặt: Số tiền ứng trước x 3,5% + số tiền chỉ định (100 Đài tệ / 3,5 USD / 350 JPY / 3 EUR); Đối với các loại 

phí khác, vui lòng truy cập trang web của Ngân hàng SinoPac để tìm hiểu. 
 
  



 

 

5. Số dư giá trị được lưu trữ trong EasyCard không chịu lãi suất và toàn bộ số tiền được Công ty Cổ phần EasyCard ủy thác để đảm bảo quyền và lợi ích của chủ 
thẻ.  

6. Số dư giá trị được lưu trữ trong thẻ EasyCard không thể chuyển nhượng: Khi thẻ tín dụng được gia hạn khi hết hạn hoặc được thay thế do bị hư hỏng, số dư giá 
trị được lưu trữ trong thẻ EasyCard không thể được chuyển sang thẻ mới được gia hạn hoặc thẻ thay thế hoặc thẻ khác và có thể bị xử lý theo cách vận hành 
"chuyển đổi số dư".  

Điều 3  Thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard bị mất, bị đánh cắp, bị tiêu hủy hoặc bị mất quyền sở hữu. 
1. Thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard thuộc sở hữu của Ngân hàng. Chủ thẻ nên sử dụng và bảo quản thẻ cẩn thận để tránh thẻ bị mất, bị đánh cắp, bị lừa đảo hoặc 

bị người khác chiếm đoạt và tránh để người khác biết thông tin thẻ liên quan của chủ thẻ.  
2. Nếu thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard bị mất, bị đánh cắp hoặc bị mất quyền sở hữu (sau đây gọi là "việc mất thẻ"), chủ thẻ phải thông báo ngay cho Ngân hàng 

hoặc tổ chức khác được chỉ định để đăng ký thất lạc và chấm dứt chức năng của Thẻ EasyCard.   
3. Trong vòng ba giờ kể từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký tổn thất đối với thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard, tổn thất do sử dụng trái phép thẻ EasyCard sẽ do chủ 

thẻ tự chịu. Nếu giá trị được lưu trữ bởi hệ thống của Công ty Cổ phần EasyCard sau ba giờ kể từ khi đăng ký tổn thất có số dư còn lại sau khi trừ đi số tiền tự 
động nạp được sử dụng gian lận (số tiền đó sẽ được trả lại cho Ngân hàng), số dư còn lại đó sẽ được trả lại vào tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ trong khoảng 7 
~ 45 ngày làm việc sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký mất. Tuy nhiên, nếu số dư giá trị lưu trữ được hệ thống ghi nhận là số âm, bất kể chức năng Tự động nạp 
tiền có được kích hoạt hay không, chủ thẻ có đồng ý rằng giá trị âm đó sẽ được coi là tiêu dùng chung hay không, sẽ được đưa vào tài khoản thẻ tín dụng của chủ 
thẻ để tính phí đối với chủ thẻ.  

Điều 4  Phát hành lại, thay thế, gia hạn khi hết hạn và hủy kích hoạt thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard 
1. Nếu xảy ra trường hợp mất thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard, Ngân hàng có thể phát hành lại, theo đơn của chủ thẻ, thẻ mới có cùng chức năng và số dư 

EasyCard bằng 0 để chủ thẻ sử dụng.  
2. Nếu thẻ EasyCard hợp tác thương hiệu không sử dụng được do bị trầy xước, hư hỏng, hỏng hóc hoặc nguyên nhân khác, có thể áp dụng cấp lại thẻ mới. Chức 

năng Tự động nạp tiền và chức năng EasyCard của thẻ cũ sẽ bị chấm dứt tương ứng. Chủ thẻ phải giữ tính toàn vẹn của thẻ và con chip trong đó, đồng thời gửi 
lại thẻ bằng thư cho Ngân hàng. Giá trị được lưu trữ trong thẻ EasyCard mới được phát hành lại bằng 0. Số dư giá trị được lưu trữ trong thẻ EasyCard cũ sẽ được 
Ngân hàng xử lý cho hoạt động “chuyển số dư” sau khi nhận được thẻ. 

3. Khi hiệu lực của thẻ EasyCard hợp tác thương hiệu hết hạn, thẻ EasyCard không thể sử dụng được nữa và chức năng Tự động nạp tiền sẽ bị chấm dứt theo đó. 
Trừ khi xảy ra bất kỳ lý do nào để chấm dứt hợp đồng thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard, Ngân hàng đồng ý phát hành thẻ mới được gia hạn có cùng chức năng 
và số dư giá trị lưu trữ trong thẻ EasyCard bằng 0 cho chủ thẻ để sử dụng tiếp. Số dư trong thẻ EasyCard cũ hết hạn sẽ được Ngân hàng xử lý cho hoạt động 
“chuyển đổi số dư” sau khi thẻ hết hạn. 

4. Khi chức năng của thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard bị hủy kích hoạt, chức năng Tự động nạp tiền của thẻ EasyCard và chức năng của thẻ EasyCard sẽ bị chấm 
dứt tương ứng. Chủ thẻ phải giữ nguyên thẻ và gửi lại thẻ cho Ngân hàng để thực hiện thao tác “chuyển đổi số dư”.  

Điều 5  Hủy kích hoạt chức năng EasyCard và xử lý số dư của EasyCard 
Trong thời gian hiệu lực của thẻ EasyCard hợp tác thương hiệu, nếu chủ thẻ muốn hủy kích hoạt chức năng EasyCard, chủ thẻ có thể thực hiện thao tác hoàn trả toàn bộ 
số dư trong thẻ EasyCard thông qua kênh sau. Sau khi thẻ được trả lại và số dư được hoàn lại, bạn sẽ không thể sử dụng chức năng EasyCard và chức năng Tự động 
nạp tiền của EasyCard; tuy nhiên, thẻ tín dụng vẫn có hiệu lực.  
1. Mang thẻ và giấy tờ cá nhân của bạn đến trung tâm dịch vụ khách hàng của EasyCard để trực tiếp nộp đơn xin trả lại thẻ EasyCard. Số dư trong thẻ EasyCard sẽ 

được trả lại bằng tiền mặt và phí xử lý khi chấm dứt hợp đồng sẽ được tính. 
2. Thực hiện giao dịch hoàn trả thẻ tại Máy gia tăng giá trị (AVM) tại mỗi trạm của Tàu điện ngầm Đài Bắc; sau đó, thao tác “chuyển đổi số dư” sẽ do Ngân hàng 

xử lý.    
Điều 6  Hồ sơ giao dịch và xử lý các nghi ngờ về số dư giá trị lưu trữ 
1. Chủ thẻ có thể đặt thẻ trên “Máy tra cứu thẻ EasyCard” hoặc đến quầy thông tin tại mỗi ga của Metro Đài Bắc để kiểm tra số dư của thẻ EasyCard hoặc lịch sử 

sáu giao dịch gần đây nhất. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các giao dịch bằng thẻ EasyCard, bạn có thể gọi đến số điện thoại dịch vụ khách hàng của Công ty Cổ 
phần EasyCard theo số 412-8880 (vui lòng quay số 02-412-8880 nếu là điện thoại di động hoặc các khu vực Kim Môn và Mã Tổ).  

2. Ngân hàng phải ghi rõ ngày và số tiền Tự động nạp EasyCard của thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard trong bảng sao kê thanh toán thẻ tín dụng của chủ thẻ. 
3. Nếu chủ thẻ không nghi ngờ về số dư của các hồ sơ giao dịch nói trên, chủ thẻ có thể, bằng cách gửi “Sao kê” và các tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng, thông 

báo cho Ngân hàng xác minh số dư đó trước thời hạn thanh toán hiện tại.   
Điều 7  Nguyên nhân việc chấm dứt sử dụng  
Nếu chủ thẻ có bất kỳ trường hợp nào sau đây hoặc các vi phạm khác đối với các điều khoản của thỏa thuận này, Ngân hàng và Công ty Cổ phần EasyCard có thể trực 
tiếp đình chỉ hoặc chấm dứt việc chủ thẻ sử dụng EasyCard và chức năng Tự động nạp tiền sẽ bị chấm dứt theo đó:  
1. Chủ thẻ sử dụng thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard do mình nắm giữ để tiêu dùng hoặc giao dịch sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp vi phạm phạm vi hoạt 

động của “EasyCard” tại bên cấp thẻ trong hợp đồng hoặc địa điểm do Ngân hàng chỉ định.  
2. Chủ thẻ và bên thứ ba hoặc bên cấp thẻ theo hợp đồng bịa đặt hành vi giao dịch hư cấu hoặc thông đồng để lừa đảo, hoặc đổi lấy tiền theo bất kỳ cách nào, tài trợ 

quỹ hoặc thu lợi bất hợp pháp..   
3. Chủ thẻ vi phạm các quy định trong thỏa thuận đối với thẻ tín dụng của Ngân hàng hoặc quyền sử dụng thẻ tín dụng của chủ thẻ bị Ngân hàng đình chỉ hoặc 

chấm dứt, hợp đồng thẻ tín dụng của chủ thẻ bị chấm dứt trực tiếp hoặc thẻ của chủ thẻ bị vô hiệu hóa bắt buộc.  
Điều 8  Các khoản phí thủ tục cần thanh toán  
Phí vận hành, phí thủ tục và các khoản phí khác mà chủ thẻ phải trả theo các quy định của thỏa thuận này sẽ được tính gộp vào số tiền phải trả cho thẻ tín dụng của chủ 
thẻ. Tuy nhiên, nếu chủ thẻ nộp đơn yêu cầu Công ty Cổ phần EasyCard chấm dứt hợp đồng hoặc yêu cầu ghi lại các giao dịch của bản thân bằng văn bản, Công ty Cổ 
phần EasyCard có thể tính phí xử lý đối với chủ thẻ và bù trừ trực tiếp khoản phí đó vào số dư giá trị được lưu trữ trong EasyCard. Số tiền phí xử lý sẽ được xử lý theo 
“Các điều khoản thỏa thuận với EasyCard” của Công ty Cổ phần EasyCard.  
Điều 9  Thay đổi các điều khoản của thỏa thuận 
Việc bổ sung / xóa bỏ hoặc sửa đổi các điều khoản đặc biệt này đối với thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard, nếu có, sẽ tuân theo các quy định thỏa thuận đối với thẻ tín 
dụng của Ngân hàng.   
Điều 10  Các vấn đề khác đã thỏa thuận 
Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản của thỏa thuận này, bất kỳ vấn đề nào không được đề cập trong việc sử dụng thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard sẽ phải 
tuân theo các quy định của thỏa thuận đối với thẻ tín dụng của Ngân hàng, “các điều khoản đã thỏa thuận cho EasyCard” của Công ty Cổ phần EasyCard và các các ấn 
phẩm liên quan.   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Contents of Obligations Performed by Công ty Cổ phần EasyCard under Paragraph 1 of Article 8 of the Personal 

Information Protection Act 
 
Dựa trên mối quan hệ hợp tác giữa Ngân hàng và Công ty Cổ phần EasyCard, tôi đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình (Họ tên, Mã số thẻ, Ngày sinh, Số điện 
thoại, Địa chỉ, E-mail) cho Công ty Cổ phần EasyCard để sử dụng Thẻ hợp tác thương hiệu EasyCard. Để phù hợp với việc thực thi Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá 
nhân, Công ty Cổ phần EasyCard đã đưa các vấn đề cần được thông báo tại trang web chính thức của mình: www.easycard.com.tw. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn 
vui lòng gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng của EasyCard: 412-8880 (vui lòng thêm (02) trong trường hợp điện thoại di động hoặc các khu vực của Kim Môn 
và Mã Tổ). Xin cảm ơn. (Nếu mục liên quan của điều khoản sử dụng thông tin cá nhân không được lựa chọn, bạn được coi là Không đồng ý, và không thể đăng ký thẻ). 
 

Trang 6 / 6 
Trừ khi có quy định khác, thời hạn của các quyền và lợi ích khác nhau trong quyền lợi sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Để biết chi tiết hoặc điều khoản hạn chế quyền và 

lợi ích liên quan, vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn chủ thẻ về quyền và lợi ích của Tổ chức hoặc vào trang web củaNgân hàng SinoPac (bank.sinopac.com) để tìm hiểu hướng 

dẫn của sản phẩm. 

 

Đường dây nóng Dịch vụ Tín dụng: (02) 2528-7776 Lãi suất Tín dụng Quay vòng: Lãi suất hàng năm 2,74% ~ 15% (Ngày cơ sở: 

3/8/2015); Phí ứng tiền mặt: Số tiền ứng trước x 3,5% + số tiền chỉ định (100 Đài tệ / 3,5 USD / 350 JPY / 3 EUR); Đối với các loại 

phí khác, vui lòng truy cập trang web của Ngân hàng SinoPac để tìm hiểu. 
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BP Tài chính bán lẻ-Ngân hàng SinoPac 

Hòm thư 88, Bưu điện Trùng Nam, Đài Bắc 10099  

Nhóm nhận thẻ ngân hàng SinoPac 
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Website：bank.sinopac.com 
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