CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***-------

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN (“Hợp Đồng”)
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2018, tại Hà Nội, Chúng tôi gồm:
…………………………………………………………………………

BÊN A:

Người đại diện:……………………. – Chức vụ:………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………………………………………………………………
Mã số thuế/CMND:…………………….., cấp ngày:………………….., nơi cấp:………………
Website:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

BÊN B:

Tên viết tắt (nếu có): BAOKIM
Địa chỉ website:

www.baokim.vn

Địa chỉ:
Nội, Việt nam.

Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà

Điện thoại:
Tài khoản số:

024.710.78.999
........................................ tại ngân hàng VCB, chi nhánh ……………...........

MST:

0104432131

Người đại diện:

Ông Nguyễn Trung Đức - Chức vụ: Giám đốc

(Bên A và Bên B được gọi chung là “các Bên” và được gọi riêng là “Bên” hoặc “mỗi Bên”).
Các bên thống nhất ký kết Phụ lục này nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Hợp Đồng đã
ký kết giữa hai Bên, cụ thể:
Điều 1.
1.1.

Bổ sung trách nhiệm của Bên A
Bổ sung tại Khoản 4.2 Điều 4 của Hợp Đồng về Trách nhiệm của Bên A như sau:
“- Đảm bảo có đầy đủ giấy phép theo quy định của pháp luật để được hoạt động kinh doanh
và kinh doanh hàng hóa sản phẩm dịch vụ hợp pháp; đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và tuân
thủ theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các khoản tiền, luồng
tiền được nhận từ khách hàng thực hiện mua bán và thanh toán trực tuyến tiền hàng hóa,
dịch vụ.

- Bên A có trách nhiệm phối hợp và chịu sự kiểm tra, rà soát của Bên B khi cần thiết đối với
giao dịch đáng ngờ, giao dịch với số tiền lớn không phù hợp với thu nhập, hoạt động kinh
doanh của Bên A, giao dịch có dấu hiệu bất thường khác.
- Chịu trách nhiệm thông báo ngay cho Bên B khi có sự cố xảy ra làm ảnh hưởng tới việc sử
dụng dịch vụ và khi có sự cố làm ảnh hưởng đến tính an toàn, an ninh thông tin trên website
baokim.vn của Bên B. Bên A phải thực hiện ngay các biện pháp để tạm dừng cung ứng dịch
vụ khi khách hàng đề nghị do nghi ngờ có gian lận hoặc tổn thất và chịu trách nhiệm với
toàn bộ tổn thất tài chính phát sinh đối với khách hàng do việc sử dụng dịch vụ sau thời
điểm tạm dừng cung ứng dịch vụ.
- Bên A cam kết không thực hiện các hành vi sau:
a.
b.

c.
d.

e.

Chỉnh sửa, thay thế hoặc gỡ bỏ các chương trình bản quyền, nhận diện thương hiệu
hoặc các cảnh báo bảo vệ của Bên B hoặc các Phần mềm do Bên B cung cấp;
Đảo ngược thiết kế, giải mã hoặc tháo gỡ Cổng thanh toán hoặc các Phần mềm do Bên
B cung cấp mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên B trừ khi được pháp luật
cho phép;
Tách rời hoặc thay thế các thành phần của Cổng thanh toán;
Sao chép hoặc mô phỏng hoặc sử dụng, phân phối, cho thuê, cho mượn, vay, bán, thế
chấp, cho phép bên thứ ba sử dụng các Phần mềm và các tài liệu liên quan do Bên B
cung cấp;
Thực hiện các hành vi gây hại tới Cổng thanh toán hoặc các phần mềm do Bên B cung
cấp; hoặc can thiệp không hợp lý vào quá trình xử lý của Cổng thanh toán quốc tế;”

Điều 2.

Các trường hợp Bên B được miễn trách

“2.1. Tất cả các tổn thất, tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại và các trách nhiệm pháp lý khác phát
sinh từ việc vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Bên A và các
hàng hóa, dịch vụ do Bên A cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở: quy định về ngành
nghề kinh doanh, Giấy phép, quy định về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, nhân sự cho việc triển khai
dịch vụ, quy định về an toàn bảo mật thông tin, quy định về quản trị rủi ro trong giao dịch
điện tử, quy định về phòng, chống rửa tiền, quy định về quản trị và vận hành Kênh thanh
toán trực tuyến cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Bên A…;
2.2.

Tất cả các tổn thất, tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại và các trách nhiệm pháp lý khác phát
sinh từ việc Bên A vi phạm các quy định tại Hợp Đồng.”

Điều 3.

Điều khoản thi hành

4.1

Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng. Những nội dung nào của Hợp
Đồng không được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi
hành.

4.2

Trong trường hợp nội dung của Phụ lục này có sự mâu thuẫn với Hợp Đồng thì các Bên
thống nhất ưu tiên áp dụng theo Phụ lục này.

4.3

Phụ lục này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau,
mỗi bên giữ một (01) bản làm căn cứ để thực hiện.

4.4

Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực theo hiệu lực của Hợp Đồng trừ khi các
Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

