
 

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN 

Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản - Điều kiện”) là các điều khoản và điều kiện của Chương trình 

hoàn tiền (“Chương trình hoàn tiền”) do Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON (“HD 

SAISON”) triển khai cho các khách hàng ký hợp đồng tín dụng với HD SAISON (“Hợp đồng tín dụng”) tại 

từng thời điểm để vay mua trả góp hàng điện máy và/hoặc xe máy, bao gồm các nội dung sau: 

1. Nội dung Chương trình hoàn tiền 

Các khách hàng đáp ứng yêu cầu tham gia Chương trình hoàn tiền theo quy định của HD SAISON tại từng 

thời điểm sẽ được hoàn trả tiền như sau: 

- Số tiền khách hàng được hoàn trả (“Số tiền hoàn trả”) sẽ cố định mỗi tháng và tương ứng với giá trị khoản 

vay của khách hàng theo Hợp đồng tín dụng. 

- Số tiền hoàn trả sẽ được trừ trực tiếp vào khoản thanh toán hàng tháng của khách hàng cho HD SAISON. 

Theo đó, số tiền khách hàng phải thanh toán cho HD SAISON hàng tháng sẽ bằng khoản thanh toán hàng 

tháng theo Hợp đồng tín dụng trừ đi Số tiền hoàn trả hàng tháng tương ứng (“Số tiền phải thanh toán”). 

Cụ thể, Khách hàng …………………………………, Hợp đồng tín dụng số …………………………. ký ngày 

………………………. sẽ được hoàn trả tiền như sau: 

                                                                                                                                                Đơn vị tính: Đồng 

Giá trị khoản 

vay theo Hợp 

đồng tín dụng 

Khoản thanh toán 

hàng tháng theo 

Hợp đồng tín dụng 

Ngày thanh toán 

hàng tháng theo 

Hợp đồng tín dụng 

Số tiền 

hoàn trả 

hàng tháng 

Số tiền phải thanh toán 

hàng tháng sau khi trừ 

Số tiền hoàn trả 

     

 

2. Điều kiện Chương trình hoàn tiền 

Khách hàng chỉ được hoàn trả tiền như quy định tại Mục 1 khi thanh toán đầy đủ Số tiền phải thanh toán vào 

đúng hoặc trước ngày đến hạn thanh toán quy định tại Hợp đồng tín dụng. 

Bằng việc ký tên dưới đây: 

- Nhân viên của HD SAISON xác nhận đã tư vấn đúng, đầy đủ các nội dung liên quan đến Chương trình 

hoàn tiền cho khách hàng; và  

- Khách hàng xác nhận đã được nhân viên của HD SAISON tư vấn đầy đủ, đã đọc kỹ, hiểu rõ, đầy đủ và 

đồng ý với Điều khoản - Điều kiện nêu trên. Đồng thời, Khách hàng xác nhận không có bất kỳ khiếu nại, 

khiếu kiện nào đối với Chương trình hoàn tiền và cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo quy định 

tại Hợp đồng tín dụng. 

3. Điều khoản chung 

Điều khoản – Điều kiện này được lập thành 02 (hai) bản chính tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Khách 

hàng giữ 01 (một) bản chính của Điều khoản – Điều kiện và HD SAISON giữ 01 (một) bản chính của Điều 

khoản – Điều kiện.  

Nhân viên 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Khách hàng 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Điều khoản - Điều kiện này được in tự động do đó không cần con dấu của HD SAISON. 

Quý khách vui lòng lưu giữ Điều khoản - Điều kiện này để được tham gia Chương trình hoàn tiền và thực hiện thanh toán cho HD 

SAISON. Trường hợp có thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ với HD SAISON qua số điện thoại 1900558854. 

HD SAISON không chịu trách nhiệm trong trường hợp Quý khách tham khảo thông tin từ các nguồn khác dẫn đến việc thanh toán không 

đúng và đầy đủ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi Quý khách được hưởng theo Chương trình hoàn tiền. 


