
 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ 
 

 

Lê Anh Kiên 

Trợ lý pháp lý 

Ví điện tử được coi là một công cụ quan trọng cho sự phát triển của các 
ngành công nghiệp thương mại điện tử và công nghệ tài chính, đặc biệt 
trong thời đại 4.0 hiện nay. Đây là loại hình trung gian thanh toán được 
quy định lần đầu tại Nghị định 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban 
hành ngày 22/11/2012 và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN của Ngân 
hàng Nhà nước ban hành ngày 11/12/2014 (“Thông tư 39”), tuy nhiên 
các văn bản này chưa quy định đầy đủ và cụ thể để điều chỉnh mọi khía 
cạnh liên quan đến hoạt động cung ứng Ví điện tử. Do đó, ngày 
22/11/2019, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 
23/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39 
(“Thông tư 23”) để hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động cung 
ứng Ví điện tử. Thông tư 23 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 
07/01/2020, trong đó bổ sung một số quy định đáng chú ý như sau: 

 

1.    Quy định cụ thể về hồ sơ và thông tin của chủ thể 
mở Ví điện tử 

Số 3, Phát hành ngày 
28/04/2020 

Trong số này 

 

Quy định mới về dịch vụ Ví điện 
tử ..……...…..................Trang 1,2,3 

 



 
Thông tư 23 bổ sung quy định về hồ sơ và thông tin của chủ thể mở Ví 
điện tử đối với cá nhân và tổ chức, trong đó, đối với ví điện tử của cá 
nhân, hồ sơ phải có các thông tin của chủ thể và giấy tờ chứng minh 
nhân thân của cá nhân này. Đối với Ví điện tử của tổ chức, hồ sơ cũng 
yêu cầu thông tin của tổ chức, tài liệu pháp lý của tổ chức và người đại 
diện hợp pháp của tổ chức. 

Trường hợp cá nhân đăng ký mở Ví điện tử có tài khoản thanh toán 
được mở thông qua người giám hộ, người đại diện theo pháp luật thì 
ngoài các tài liệu của chủ thể mở Ví điện tử, cần có thêm tài liệu pháp lý 
của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật và tài liệu chứng 
minh tư cách giám hộ, đại diện hợp pháp của người/tổ chức đó đối với 
chủ Ví điện tử. 

 

2. Khách hàng phải hoàn thành liên kết Ví điện tử với 
tài khoản ngân hàng trước khi 
sử dụng Ví điện tử 

Theo quy định tại Thông tư 23, tổ chức 
cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải yêu 
cầu Khách hàng hoàn thành việc liên 
kết Ví điện tử với tài khoản thanh toán 
bằng đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ 
(có gắn với tài khoản thanh toán bằng 
đồng Việt Nam) của Khách hàng mở tại 
ngân hàng liên kết trước khi Khách 
hàng sử dụng Ví điện tử. Khách hàng 
không bị giới hạn số lượng tài khoản 
ngân hàng được liên kết với Ví điện tử 
của mình. 

 

3. Phương thức nạp tiền và hạn mức nạp tiền vào Ví 
điện tử 

Việc nạp tiền vào Ví điện tử phải thực hiện thông qua tài khoản thanh 
toán hoặc thẻ ghi nợ của Khách hàng tại ngân hàng hoặc nhận tiền từ Ví 
điện tử khác do cùng tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử mở.  Khách 
hàng có thể sử dụng Ví điện tử để thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ 

hợp pháp; chuyển tiền cho Ví điện tử 
khác do cùng tổ chức cung ứng dịch 
vụ Ví điện tử mở và rút tiền ra khỏi 
Ví điện tử về tài khoản thanh toán 
hoặc thẻ ghi nợ của Khách hàng.  

Tổng hạn mức giao dịch qua các Ví điện tử cá nhân của 01 khách hàng 
tại 01 tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử tối đa là 100 (một trăm) triệu 
đồng Việt Nam trong một tháng. Hạn mức này không áp dụng đối với 
Ví điện tử cá nhân của người có ký hợp đồng/thỏa thuận làm đơn vị 
chấp nhận thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử và Ví 
điện tử của tổ chức. 

 

4. Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải 

đảm bảo khả năng thanh toán 

Khách hàng không bị giới hạn số 

lượng tài khoản ngân hàng được 

liên kết với Ví điện tử của mình. 



 
Để đảm bảo cho quyền lợi của chủ Ví điện tử và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan, Thông tư 23 quy định Tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử 
phải mở tài khoản đảm bảo thanh toán để đảm bảo cho việc cung ứng 
dịch vụ này và có nghĩa vụ duy trì tổng số dư trên tất cả các tài khoản 
đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Ví điện tử mở tại các ngân hàng hợp 
tác không thấp hơn so với tổng số dư của tất cả các Ví điện tử của các 
khách hàng tại cùng một thời điểm. 
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Tuyên bố trách nhiệm  
Bản tin này cùng với các nội dung trong bản tin chỉ nhằm mục đích cung 
cấp thông tin chung. Chúng tôi không cam kê ́t hoặc bảo đảm vê ̀ tính chính 
xác, tính thời sự hoặc sự hoàn chỉnh của các thông tin được cung cấp trong 
bản tin này. Không có thông tin na ̀o trên bản tin này thê ̉ hiê ̣n quan điểm 
hay ý kiê ́n chính thức của chúng tôi va ̀ không pha ̉i la ̀ tư vấn pháp luâ ̣t của 
chúng tôi. Ba ̣n không nên sử dụng những ta ̀i liê ̣u đó để thay thế cho việc 
tham khảo ý kiê ́n tư vấn pháp luâ ̣t của chúng tôi hoă ̣c của luật sư của bạn. 
Việc bạn sử dụng ca ́c thông tin hay ta ̀i liê ̣u trong bản tin này không hình 
tha ̀nh mối quan hệ “luật sư – khách hàng” giữa bạn và chúng tôi trừ khi va ̀ 
cho đến khi một thoả thuận đươ ̣c ký giữa bạn và chúng tôi đê ̉ tư vâ ́n một 
vâ ́n đê ̀ cụ thê ̉ của ba ̣n. 

Tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi giữ quyền sửa đổi, ta ̣m ngừng hoặc 
ngừng vĩnh viễn hoa ̣t động của bản tin này hoặc bất kỳ phần nào của bản 
tin mà không có thông báo trươ ́c. Chúng tôi không chịu bâ ́t kỳ trách nhiê ̣m 
na ̀o đối vơ ́i bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào vê ̀ ca ́c sửa đổi, tạm ngừng hoă ̣c 
ngừng vĩnh viê ̃n hoạt động của bản tin này hoặc bất kỳ nội dung nào của 
bản tin này. 

Nếu ba ̣n có bâ ́t kỳ vâ ́n đê ̀ na ̀o câ ̀n tư vâ ́n, bạn nên liên hê ̣ vơ ́i chúng tôi 
hoă ̣c yêu câ ̀u luâ ̣t sư của ba ̣n tư vấn vê ̀ vâ ́n đê ̀ đó cho bạn. Người tiếp cận 
được bản tin này tự chịu tra ́ch nhiê ̣m vê ̀ việc sử dụng thông tin, hiểu và 
đồng ý rằng chu ́ng tôi va ̀ bizconsult Law Firm không chịu bâ ́t kỳ trách 
nhiệm na ̀o đối vơ ́i ca ́c khiếu nại, tổn thất phát sinh từ việc sử dụng thông 
tin của bản tin na ̀y. 

Tâ ́t ca ̉ các quyê ̀n, bao gồm nhưng không ha ̣n chê ́, quyê ̀n ta ́c gia ̉, quyê ̀n liên 
quan và quyê ̀n sơ ̉ hữu công nghiê ̣p đối vơ ́i ca ́c tài liê ̣u, thông tin va ̀ thiê ́t kê ́ 
của bản tin na ̀y cũng như thiê ́t kê ́ của các tài liê ̣u của bản tin na ̀y, thuộc 
chúng tôi va ̀ bizconsult Law Firm, đươ ̣c ba ̉o hộ theo Luâ ̣t Sở hữu Trí tuệ 
Viê ̣t nam và các hiê ̣p định, hiê ̣p ươ ́c quốc tê ́ liên quan ma ̀ Chính phu ̉ Viê ̣t 
nam đa ̃ ký kê ́t. 

Liên hệ 
Để nhận các tin tức mới và các thông tin cập nhật của chúng tôi, vui 
lòng liên hệ: 

Điện thoại: 

 

Trang Vu  
DĐ: +84 934551191 
trangvm@bizconsult.vn 

Hoặc 

Tòa nhà VNA, 20 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: +84 (0) 24 3933 2129 

Facebook: https://www.facebook.com/bizconsult.lawfirm/?ref=py_c 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bizconsult-vietnam 
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