
 
 

 
THỎA THUẬN SỬ DỤNG LIÊN KẾT VĐT ZALOPAY VỚI TÀI KHOẢN TMĐT TẠI ĐVCNTT  

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LIÊN KẾT 

TÀI KHOẢN ZALOPAY VỚI TÀI KHOẢN TMĐT CỦA KHÁCH HÀNG. 
 

Thỏa thuận sử dụng này áp dụng đối với Khách hàng cá nhân thực hiện liên kết Tài khoản 
ZaloPay của Khách hàng với Tài khoản dịch vụ trực tuyến của chính Khách hàng tại Đơn vị 
Chấp nhận thanh toán. Bằng việc chấp thuận liên kết ZaloPay với TKDVTT, Khách hàng đồng 
ý và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây: 

 

I. ĐỊNH NGHĨA  

 

1.1. ZION là Công ty Cổ phần ZION;  

1.2. ĐVCNTT là tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử theo hình thức website/ứng 
dụng bán hàng, cung ứng dịch vụ, sàn thương mại điện tử, và chấp nhận thanh toán 
bằng ZaloPay;  

1.3. ZaloPay là ứng dụng thanh toán thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần ZION 
(ZION);  

1.4. Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ (ĐVCNTT) chấp thuận dịch vụ liên kết ZaloPay với 
tài khoản trực tuyến của Khách hàng là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hợp tác với 
ZION cung ứng hàng hóa, dịch vụ và cung cấp dịch vụ tài khoản trực tuyến cho khách 
hàng của ĐVCNTT, và cho phép Khách hàng lựa chọn hình thức liên kết tài khoản 
ZaloPay với tài khoản dịch vụ trực tuyến của khách hàng tại ĐVCNTT.  

1.5. Khách hàng: Là các khách hàng cá nhân sử dụng ZaloPay và sử dụng tài khoản dịch 
vụ trực tuyến của Khách hàng tại ĐVCNTT, thực hiện liên kết ZaloPay với tài khoản 
dịch vụ trực tuyến của Khách hàng. Khách hàng phải là chủ Tài khoản ZaloPay.  

1.6. Tài khoản dịch vụ trực tuyến của khách hàng tại ĐVCNTT (“TKDVTT”): Là tài khoản 
của Khách Hàng được đăng ký, hoạt động quản lý bởi ĐVCNTT. Tùy theo mô hình 
hoạt động của ĐVCNTT, TKDVTT được hoạt động, quản lý theo quy định pháp luật 
tương ứng.  

1.7. Liên kết ZaloPay với TKDVTT:  Là dịch vụ ZION và ĐVCNTT cung cấp cho Khách 
hàng, theo đó, cho phép Khách hàng liên kết ZaloPay với TKDVTT của Khách hàng. 

1.8. Tài khoản ZaloPay của khách hàng là tài khoản Ví điện tử của khách hàng mở tại ZION.  

1.9. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Liên kết ZaloPay với TKDVTT: Là quy định do ZION 
công bố từng thời kỳ để áp dụng cho khách hàng thực hiện Liên kết ZaloPay với 
TKDVTT của khách hàng tại ĐVCNTT.  

1.10. Tiện ích thanh toán cho phép khách hàng lựa chọn chỉ cần xác thực tại thời điểm liên 
kết Ví điện tử với TKDVTT mà không cần thực hiện thêm bước xác thực giao dịch 
(“Tiện ích”) là tiện ích thanh toán, cho phép chủ tài khoản ZaloPay (“ZaloPay”) sau 
khi liên kết Ví điện tử với TKDVTT có thể thanh toán hàng hóa, dịch vụ mà không cần 
thực hiện thêm bước xác thực giao dịch từ tài khoản ZaloPay.  
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II. MÔ TẢ DỊCH VỤ 

 

2.1. Liên kết ZaloPay với TKDVTT theo Thỏa thuận sử dụng này được hiểu là dịch vụ mà 
ZION và ĐVCNTT cung cấp cho Khách hàng của hai bên, theo đó cho phép Khách 
hàng liên kết tài khoản ZaloPay của Khách hàng với TKDVTT của chính Khách hàng 
tại ĐVCNTT để thực hiện các giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ của ĐVCNTT 
thông qua tài khoản ZaloPay theo quy định pháp luật. 

2.2. Trường hợp Khách hàng sử dụng thông tin tài khoản ZaloPay để thực hiện liên kết với 
TKDVTT, thông tin ZaloPay được xem là thông tin xác thực Khách hàng và ZaloPay 
của Khách hàng tại ZION. Để liên kết thành công, Khách hàng phải thực hiện đầy đủ 
các bước xác thực Khách hàng theo hướng dẫn của ZION đối với từng ĐVCNTT cụ 
thể.    

2.3. Liên kết ZaloPay với TKDVTT theo Thỏa thuận này được hiểu là tiện ích gắn liền và 
không tách rời với dịch vụ ZaloPay mà ZION cung cấp. Tiện ích này cho phép Khách 
hàng lựa chọn việc chấp thuận sử dụng, hoặc hủy bỏ liên kết. Trong trường hợp khách 
hàng lựa chọn liên kết, và hoàn tất quy trình liên kết, chấp thuận quy định sử dụng này, 
thì Khách hàng đồng ý rằng: Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với Khách hàng từ 
thời điểm Ví điện tử của Khách hàng được thông báo liên kết thành công, bên cạnh 
thỏa thuận sử dụng dịch vụ ZaloPay được ZION đăng tải công khai trên 
https://zalopay.vn.    

2.4. Mặc dù quy định tại thỏa thuận này, xác định Khách hàng sau khi liên kết thành công 
không cần phải xác thực giao dịch bởi ZaloPay. Tuy nhiên, với mong muốn bảo vệ 
khách hàng, điều này sẽ không loại trừ quyền của ZION, ĐVCNTT được áp dụng các 
biện pháp xác thực, quản lý tài khoản, giao dịch của tài khoản cho phép khách hàng lựa 
chọn hoặc có giá trị áp dụng bắt buộc như: (i) Khách hàng sẽ phải thực hiện các bước 
xác thực giao dịch theo yêu cầu của ĐVCNTT với từng loại TKDVTT; và/hoặc (ii) 
ZaloPay có thể phát triển thêm các tính năng hỗ trợ khách hàng quản lý tài khoản Ví 
điện tử, giao dịch và/hoặc (iii) bất kỳ tính năng bảo vệ tài khoản nào khác mà 
ZION/ĐVCNTT có thể triển khai cho Khách hàng.  

 

III. ĐIỀU KIỆN LIÊN KẾT. 

 

3.1. Khách hàng đã có Tài khoản ZaloPay phù hợp với Quy định dịch vụ Trung gian thanh 
toán của ZION;  

3.2. Tài khoản ZaloPay của Khách hàng muốn sử dụng để liên kết với TKDVTT phải đang 
ở trạng thái hoạt động theo quy định của ZION từng thời kỳ, không bị tạm khóa/phong 
tỏa hoặc ở bất kỳ trạng thái khác dẫn đến tài khoản không thể thực hiện giao dịch. 

3.3. Khách hàng đồng ý với Thỏa thuận này và hoàn thành quy trình liên kết tài khoản Ví 
điện tử với TKDVTT. 

3.4. Các điều kiện khác theo yêu cầu của ĐVCNTT hoặc quy định khác của ZION từng thời 
kỳ. 
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IV. PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT.  

 

4.1. Tùy thuộc chính sách của ZION và ĐVCNTT, Khách hàng có thể thực hiện Liên kết 
ZaloPay với TKDVTT từ ứng dụng/website của ĐVCNTT, từ ứng dụng ZaloPay, hoặc 
các phương thức khác được các bên triển khai từng thời kỳ phù hợp với quy định pháp 
luật.   

4.2. Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện Liên Kết tại Mục III, và đồng ý với Thỏa Thuận 
này;  

4.3. Giao dịch Liên Kết được Khách hàng đảm bảo do chính mình thực hiện khi hoàn thành 
các bước xác thực theo yêu cầu của quy trình Liên Kết (thông qua bất kỳ yếu tố bảo 
mật như tên đăng nhập, mật khẩu Khách hàng đăng ký, thông tin Thẻ, PIN, OTP…), 
hay bất kỳ biện pháp bảo vệ tài khoản nào mà ZION, ĐVCNTT áp dụng và được Khách 
hàng thiết lập, sử dụng thành công. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về yêu cầu liên kết 
của Khách hàng và các giao dịch được thực hiện sau khi Liên kết ZaloPay với 
TKDVTT. 

 

V. THỰC HIỆN GIAO DỊCH SAU KHI LIÊN KẾT  

 

5.1. Sau khi Liên kết ZaloPay với TKDVTT thành công, Khách hàng được thực hiện các 
giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ hoặc các giao dịch hợp pháp khác theo quy định 
của pháp luật.  

5.2. Tùy theo thỏa thuận giữa ZION và ĐVCNTT, Khách hàng có thể thực hiện các giao 
dịch từ ứng dụng/website của ZION hoặc từ ứng dụng/website của ĐVCNTT.   

5.3. Để thuận lợi cho việc quản lý dịch vụ, tùy theo từng thời điểm, ZaloPay cung cấp cho 
Quý khách công cụ kiểm soát hạn mức giao dịch của mình dành cho các dịch vụ liên 
kết. 

5.4. Các giao dịch được coi là xác lập bởi Khách hàng và không thể bị Khách hàng từ chối 
khi:   

a) Nếu Khách hàng thực hiện giao dịch từ ứng dụng/website của ĐVCNTT:   

ZaloPay xác nhận yêu cầu thực hiện giao dịch từ ĐVCNTT thông qua kết nối giữa 
ZION và ĐVCNTT.  

Khi hoàn thành các bước Liên kết và thực hiện các biện pháp xác thực thực giao 
dịch, Khách hàng đồng ý và hiểu rằng: Khách hàng đã ủy quyền cho ZION được 
quyền chủ động ghi Nợ/ghi Có Tài khoản ZaloPay đã được liên kết với TKDVTT 
để thực hiện các giao dịch đủ điều kiện thanh toán khi ZaloPay nhận được yêu cầu 
từ ĐVCNTT.  

b) Nếu Khách hàng thực hiện giao dịch từ ứng dụng ZaloPay (tùy theo từng 
ĐVCNTT):   
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ZaloPay xác thực được Khách hàng và xác nhận được sự chấp thuận của Khách 
hàng đối với giao dịch.  Bất kỳ một hành động nào của Khách hàng để xác lập, thực 
hiện giao dịch (như đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu thanh toán Tài 
khoản ZaloPay; kích chọn chấp thuận/tiếp tục trên màn hình để thực hiện giao dịch; 
nhập mã OTP…) sau khi được hệ thống ZaloPay xác nhận là hợp lệ sẽ được xem 
là ZION đã xác thực được Khách hàng và xác nhận sự chấp thuận của Khách hàng 
đối với giao dịch.   

5.5. Khách hàng đồng ý rằng các giao dịch sẽ không thực hiện được khi xảy ra một trong 
các trường hợp sau:  

a) Việc Liên kết với TKDVTT bị chấm dứt theo một trong các trường hợp quy định 
Thỏa thuận này;   

b) Số tiền thanh toán vượt quá hạn mức cho phép, và/hoặc hạn mức do Khách hàng 
thiết lập cho Dịch vụ Liên kết.  

c) Giao dịch thuộc bất kỳ trường hợp nào mà quá trình thực hiện hoạt động quản lý 
rủi ro, ZION nhận thấy giao dịch có bất kỳ yếu tố nào nghi ngờ gian lận, giả mạo, 
không đáp ứng điều kiện an toàn, bảo mật, vi phạm pháp luật, nghi ngờ rửa tiền, tài 
trợ khủng bố hoặc bất kỳ khuyến nghị nào từ cơ quan có thẩm quyền. 

d) Tài khoản ZaloPay của Khách hàng ở trạng thái bị tạm khóa, phong tỏa hoặc các 
trạng thái khác dẫn đến không thể thực hiện được giao dịch,  

e) Các trường hợp khác theo quy định của ZION từng thời kỳ và được thông báo đến 
Khách hàng theo Thỏa thuận này.   

 

VI. CHẤM DỨT LIÊN KẾT  

 

Các trường hợp chấm dứt:   

6.1. Theo yêu cầu của Khách hàng thông qua ứng dụng ZaloPay và/hoặc tính năng cung 
cấp bởi ĐVCNTT;  

6.2. Theo yêu cầu của ZION, trong các trường hợp sau:  

a) Khách hàng vi phạm bất kỳ điều kiện nào tại mục II Thỏa thuận này.  

b) Dịch vụ ZION cung cấp cho Khách hàng bị ngừng/chấm dứt vì bất kỳ lý do gì;  

c) Khách hàng thay đổi số điện thoại đăng ký ZaloPay; hoặc  

d) Các trường hợp khác theo quy định của ZION từng thời kỳ và được thông báo đến 
Khách hàng theo Thỏa thuận này 

6.3. Theo yêu cầu của ĐVCNTT: Thực hiện theo quy định của ĐVCNTT.  

6.4. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các bên về yêu cầu dịch vụ, ZION sẽ 
thực hiện dịch vụ trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho Khách Hàng.  

 

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG 
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7.1. Quyền của khách hàng: 

a) Liên kết hoặc chấm dứt liên kết ZaloPay với TKDVTT theo Thỏa thuận này;  

b) Được thực hiện các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ hoặc các giao dịch hợp 
pháp khác phù hợp với Quy định tại Thỏa thuận này sau khi hoàn thành việc Liên 
Kết.  

c) Được áp dụng các biện pháp bảo vệ tùy chọn theo thực tế cung cấp của ZION, 
ĐVCNTT trong từng thời kỳ. 

d) Các quyền khác theo Thỏa thuận này, quy định pháp luật và quy định khác có liên 
quan của ZION 

7.2. Nghĩa vụ của Khách hàng:  

a) Chịu trách nhiệm đối với hoạt động liên kết và quản lý tài khoản ZaloPay với 
TKDVTT tại ĐVCNTT. Khách hàng đồng ý rằng, khi Khách hàng hoàn tất quy 
trình liên kết và được ZaloPay gửi thông báo “Liên kết thành công” nghĩa là Khách 
hàng đã đọc, hiểu, và dảm bảo tuân thủ các quy định tại Thỏa thuận này và các 
hướng dẫn, quy định có liên quan của Zion từng thời kỳ liên quan đến việc Liên kết 
ZaloPay với TKDVTT của ĐVCNTT.  

b) Chịu trách nhiệm đối với các giao dịch Khách hàng thực hiện theo Thỏa thuận này.  

c) Tự chịu trách nhiệm đối với tài khoản ZaloPay và giao dịch phát sinh trong bất kỳ 
trường hợp nào nếu vi phạm các yêu cầu sau:  

- Khách hàng không được thuê, mượn, cho thuê, cho mượn Ví điện tử, TKDVTT, 
hoặc mua, bán thông tin Ví điện tử, TKDVTT;  

- Khách hàng không được sử dụng Ví điện tử ZaloPay của mình để liên kết vào 
TKDVTT của bất kỳ người nào khác.  

- Khách hàng không được tiết lộ, cung cấp, tạo điều kiện cho bất kỳ cá nhân, tổ 
chức nào khác biết được thông tin tài khoản ZaloPay của Khách hàng, thông tin 
dùng để xác thực Khách hàng, xác thực giao dịch khách hàng, hoặc bất kỳ thông 
tin nào mà ZaloPay dùng  (như: Mã PIN, OTP, SMS, Username, Mật khẩu đăng 
nhập, ….) 

- Khách hàng không được áp dụng bất kỳ biện pháp nào can thiệp vào hoạt động 
quản lý tài khoản, liên kết, thực hiện giao dịch hay bất kỳ tác vụ nào của  

d) Tuân thủ điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện Liên kết Ví điện tử với TKDVTT và 
trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch.  

e) Chịu trách nhiệm đối với các giao dịch được phát sinh từ tài khoản ZaloPay của 
khách hàng từ ĐVCNTT sau thời điểm Liên kết ZaloPay với TKDVTT thành công. 

f) Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn các biện pháp bảo vệ tài khoản mà ZION, 
ĐVCNTT cung cấp cho Khách hàng trong từng thời kỳ.   
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g) Tuân thủ các yêu cầu, hạn mức về số lượng giao dịch, giá trị giao dịch và các hạn 
mức liên quan khác (nếu có) liên quan đến việc thực hiện các giao dịch thanh toán 
và giao dịch hợp pháp khác thông qua ZaloPay;   

h) Chịu trách nhiệm và miễn trừ cho ZION khỏi các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện 
giữa Khách hàng, ĐVCNTT và các bên thứ ba khác liên quan đến việc mở, quản lý 
và sử dụng TKDVTT của Khách hàng;   

i) Cung cấp cho ZION tất cả các thông tin, tài liệu theo yêu cầu hợp lý của ZION 
nhằm tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm 
vận, trừng phạt và các quy định pháp luật, quy định sử dụng dịch vụ có liên quan;  

j) Không được phép sử dụng dịch vụ Liên kết ZaloPay với TKDVTT để thực hiện các 
giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành 
vi vi phạm pháp luật khác.  

k) Chịu trách nhiệm trước ZION và pháp luật về các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng 
bố, gian lận, giả mạo và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến các giao 
dịch giữa ZaloPay và TKDVTT sau khi liên kết;  

l) Cam kết tất cả các khoản tiền được sử dụng trong các giao dịch giữa ZaloPay và 
TKDVTT sau khi liên kết được hình thành từ các nguồn hợp pháp và không vi 
phạm bất kỳ các quy định nào của pháp luật (bao gồm cả các quy định của pháp 
luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố);  

m) Các nghĩa vụ khác theo Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này, quy định của pháp luật và 
quy định khác có liên quan của ZION.   

 

VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ZION 

 

8.1. ZION có các quyền sau:   

a) Được từ chối việc Liên kết ZaloPay với TKDVTT hoặc từ chối việc thực hiện các 
giao dịch đối với TKDVTT liên kết với ZaloPay không đáp ứng các quy định tại 
Thỏa thuận này hoặc các quy định khác liên quan đến việc sử dụng ZaloPay của 
Khách hàng;  

b) Được quyền tạm khóa, phong tỏa tài khoản ZaloPay của Khách hàng khi có yêu 
cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc có cơ sở tin rằng khoản tiền này 
liên quan đến hoạt động gian lận/giả mạo, rửa tiền, tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng 
phạt theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, thông lệ quốc tế và quy 
định của ZION;   

c) Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, truyền tin của ZION 
và/hoặc ĐVCNTT bị lỗi dẫn đến ZION không nhận được thông tin để thực hiện 
các yêu cầu thanh toán, sử dụng tài khoản ZaloPay thông qua TKDVTT của Khách 
hàng;    
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d) Được miễn trách nhiệm trong các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện giữa Khách 
hàng, ĐVCNTT và các bên thứ ba khác liên quan đến việc mở, quản lý và sử dụng 
TKDVTT của Khách hàng;   

e) Được quyền sử dụng các thông tin về Khách hàng và giao dịch của Khách hàng để 
phục vụ cho các hoạt động nội bộ, phát triển các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ của 
Zion, tuân thủ pháp luật;  

f) Áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp trên nguyên tắc bảo vệ quyền lợi 
khách hàng, an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ của ZION. 

8.2. ZION có nghĩa vụ sau: 
a) Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp trong việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng;  
b) Thực hiện các giao dịch ghi nợ tài khoản ZaloPay của Khách hàng theo các quy 

định tại Hợp đồng này.  
c) Thông báo cho Khách hàng khi có bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào liên quan đến Thỏa 

thuận này.  

 

IX. THAY ĐỔI THỎA THUẬN 

 

9.1. Khách hàng đồng ý rằng ZION có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Thỏa Thuận 
này trên cơ sở đảm bảo phù hợp pháp luật và theo sự triển khai của ZION từng thời kỳ, 
ZION thông báo đến Khách hàng bằng một/một số phương thức sau:  

- Gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của Khách hàng;  

- Thông báo trên Ứng dụng ZaloPay, các website chính thức cung ứng dịch vụ: 
https://zalopay.vn.  

9.2. Khách hàng được coi là đã nhận được thông báo khi ZION đã thông báo bằng các 
phương thức nêu tại Khoản 9.1 Điều này. 

9.3. Nếu Khách hàng tiếp tục duy trì việc Liên kết ZaloPay với TKDVTT sau thời điểm 
ZION thông báo, Khách hàng được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi 
theo thông báo của ZION. 

 

X. HIỆU LỰC ÁP DỤNG 

 

10.1. Thỏa thuận sử dụng này được áp dụng cho dịch vụ liên kết ZaloPay với TKDVTT của 
khách hàng kể từ ngày công bố và có giá trị áp dụng với từng Khách hàng từ thời điểm 
Khách Hàng đồng ý việc sử dụng dịch vụ thanh toán liên kết theo các phương thức liên 
kết mà ZaloPay cung ứng cho Khách hàng.  

10.2. Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các nội dung của Thỏa 
thuận này, các quy định khác của ZION và pháp luật liên quan đến việc liên kết ZaloPay 
với TKDVTT của ĐVCNTT.   


