HỢP ĐỒNG TƯ VẤN VAY
Số: __________/2
HỢP ĐỒNG TƯ VẤN VAY (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) được thực hiện vào ngày __________, giữa và bởi:
“CÔNG TY TNHH VIACONTO” Pháp nhân hợp nhất và hoạt động theo Luật thương mại của Việt Nam trong lĩnh vực dịch
vụ tư vấn, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315687749, cấp bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH vào ngày 17.05.2019.
Mã số thuế:
0315687749
Địa chỉ:

Lầu 1, Tòa nhà Petroland, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ thư tín:

Lầu 1, Tòa nhà Petroland, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện bởi:

Lê Anh Tuấn

Chứ vụ:

Giám đốc

Sau đây gọi là "BÊN TƯ VẤN”
VÀ
Ông/Bà __________,
CMND số:
__________ cấp ngày __________
Ngày sinh:
__________
Địa chỉ hiện tại/ Cư trú:
__________
Số điện thoại:
__________
Email (nếu có):
__________
Số tài khoản:
__________
Sau đây gọi là "KHÁCH HÀNG”
Trong Hợp Đồng này, BÊN TƯ VẤNvà KHÁCH HÀNGcó thể được gọi riêng là mỗi “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.
XÉT RẰNG:
1. Hợp Đồng dưới đây bao gồm hai phần:
Phần I. Mẫu Đăng ký (sau đây gọi là “Đơn Đề Nghị”) – một phần không thể tách rời của Hợp Đồng với dữ liệu cá nhân của KHÁCH
HÀNG và các thông số về sản phẩm tài chính đang được KHÁCH HÀNG tìm kiếmvà đệ trình và được BÊN TƯ VẤN chấp
thuận.
Phần II. Điều khoản và Điều kiện của Hợp Đồng (sau đây gọi tắt là “T&C”) - một phần không thể tách rời của Hợp Đồng với các
điều khoản pháp lý chung theo cách diễn đạt được thương lượng giữa các Bên, như được đính kèm dưới đây.
2. Theo đó, KHÁCH HÀNG cung cấp Đơn Đề Nghị cho BÊN CHO VAY để thống nhất Hợp Đồng giữa BÊN CHO VAY và
KHÁCH HÀNG căn cứ theo các thông số được đề cập trong Đơn Đề Nghị và các điều kiện quy định trong T&C.
3. KHÁCH HÀNG ký Hợp đồng bằng cách nhập mã OTP được BÊN TƯ VẤNgửi tới điện thoại di động của KHÁCH HÀNGqua
tin nhắn được đăng ký điện tử trongMẫu Đăng ký Bên vay tại trang điện tử http://vamo.vn.
4. BÊN TƯ VẤN chấp nhận Đơn Đề Nghị bằng một hành động kết thúc là gửi thông tin về Đơn Đề Nghị cho Công ty cho vay (sau
đây gọi là “BÊN CHO VAY”,) và tại thời điểm LENDER đã chấp nhận Đơn Đề Nghị bằng cách giải ngân số tiền trong sản phẩm
tài chính theo hợp đồng vay có liên quan (sau đây gọi là “HỢP ĐỒNG VAY”) tới địa chỉ nhận thanh toánmà KHÁCH HÀNGcung
cấp.
PHẦN I. ĐƠN ĐỀ NGHỊ.
1. Đơn Đề Nghị này là một phần không thể thiếu của Hợp Đồng.
2. KHÁCH HÀNG đang tìm kiếm sản phẩm cho vay tài chính (sau đây gọi là LOAN) với các thông số vay sau:
●

Khoản vay = __________VND, sau đây gọi chung là “Khoản vay”

●

Kỳ hạn vay = __________ ngày, sau đây gọi chung là “Kỳ hạn vay”

●

Khoản vay phải trả = __________VNĐ, sau đây gọi chung là “Khoản vay phải trả”

●

Ngày giải ngân khoản vay = __________, sau đây gọi chung là “Ngày giải ngân”

●

Ngày đáo hạn = __________, sau đây gọi chung là “Thời Hạn Vay”

●

Mục đích vay = tiêu dùng cá nhân
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3. KHÁCH HÀNG đề xuất tài sản cá nhân sau đây làm bảo đảm cho khoản vay
●

Tài sản cầm cố = __________, sau đây gọi chung là “Tài sản cầm cố”

4. KHÁCH HÀNG yêu cầu BÊN TƯ VẤN tìm kiếm BÊN CHO VAY liên quan và tư vấn cho KHÁCH HÀNG về khoản vay phù
hợp với nhu cầu của KHÁCH HÀNG, phí dịch vụ KHÁCH HÀNG thương lượng với BÊN TƯ VẤN.
5. KHÁCH HÀNG đồng ý rằng BÊN TƯ VẤN sẽ cung cấp đánh giá tín dụng của KHÁCH HÀNG nhằm mục đích sử dụng thông
tin này trong thương thuyết với BÊN CHO VAY. KHÁCH HÀNG đồng ý rằng BÊN TƯ VẤN sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình
với BÊN CHO VAY và các bên thứ ba nhằm hỗ trợ công việc kinh doanh, báo cáo theo quy định pháp luật, quảng cáo, đánh giá tín
dụng và thu hồi nợ.
6. BÊN TƯ VẤN sẽ thu của KHÁCH HÀNG các khoản phí cho các DỊCH VỤ được cung cấp (sau đây gọi là “Phí”)
DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN DƯỚI ĐÂY, Các Bên theo đây thống nhất tại thời điểm nêu trên Hợp Đồng
Thay mặt và nhân danh BÊN TƯ VẤN
Ký kết bằng cách thuyết phục BÊN CHO VAY giải ngân Khoản vay cho KHÁCH HÀNG theo Hợp đồng này vào Ngày giải ngân
Họ và tên: Lê Anh Tuấn
Chức vụ: Giám đốc
Thay mặt KHÁCH HÀNG
Họ và tên: __________
Ký bằng mã OTP: __________
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PHẦN II. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG TƯ VẤN VAY
T&C dưới đây là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng.
BÂY GIỜ, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC THOẢ THUẬN VÀ TUYÊN BỐ như sau:
1. PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ
Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, BÊN TƯ VẤN, theo yêu cầu của KHÁCH HÀNG, đồng ý cung cấp
dịch vụ hỗ trợ liên quan đến Khoản Vay của KHÁCH HÀNGvới BÊN CHO VAY (“Dịch Vụ") và KHÁCH HÀNG đồng ý sử dụng
Dịch Vụ của BÊN TƯ VẤN, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1)

Thu thập, xác minh và thẩm định dữ liệu cá nhân và thông tin do KHÁCH HÀNG cung cấp vàthẩm tra các đơn đăng ký
Khoản vay doKHÁCH HÀNG thực hiện;

2)

Giới thiệu về đặc tính Khoản vay, Số tiền vay và Thời Hạn Vay;

3)

Giới thiệu về điều kiện vay đối với KHÁCH HÀNG, các hồ sơ giấy tờ, quy định cần thiết cho Khoản Vay;

4)

Giới thiệu và hỗ trợ KHÁCH HÀNG trong việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết, soạn Đơn Đề Nghị vay vốn;

5)

Sắp xếp việc ký kết Hợp Đồng Vay giữa KHÁCH HÀNG và BÊN CHO VAY;

6)

Hỗ trợ và kết nối thông tin liên lạc giữa KHÁCH HÀNG và BÊN CHO VAY;

7)

Hỗ trợ KHÁCH HÀNG các công việc phát sinh trong suốt Thời Hạn Vay kể cả thời gian chậm thanh toán khoản vay và
thời gian gia hạn Khoản Vay (nếu có);

8)

Tư vấn về các điều kiện và/hoặc thủ tục thực hiện việc gia hạn Khoản Vay; và

9)

Thực hiện các dịch vụ liên quan và hỗ trợ KHÁCH HÀNG thực hiện Hợp Đồng Vay phù hợp yêu cầu của BÊN CHO VAY.

2.PHÍ
1)

Trong phạm vi Dịch Vụ được nêu tại Điều 1 trên đây, BÊN TƯ VẤN có thể tính các khoản phí sau đây từ KHÁCH HÀNG
trong ngày thanh toán xác nhận với KHÁCH HÀNG:
a.

Phí Tư vấn(sau đây gọi chung là “PTV”): sẽ được áp dụng cho các công việc tư vấn cho KHÁCH HÀNG về các
Khoản Vay cũng như Đánh Giá Tín Dụng của KHÁCH HÀNG, ví dụ như xác nhận và xác minh dữ liệu cá nhân của
KHÁCH HÀNG và thông tin khác được cung cấp bởi KHÁCH HÀNG. PTV được tính dựa trên Khoản vay và Kỳ
Hạn Vay. PTV được xác định tại thời điểm KHÁCH HÀNG và BÊN CHO VAYgiao kết Hợp đồng vay. Phí này có
thể được thay đổi tương ứng nếu Khoản vay và/hoặc Thời Hạn Vay được thay đổi. PTV sẽ được tính như sau:
PTV = Khoản Vay * Kỳ Hạn Vay * ${mainAgreements[0].loanCommissionRatePerDay * 100}%

b.

Phí Tư Vấn Gia Hạn (sau đây gọi chung là “PTVGH”): sẽ được áp dụng mỗi khi KHÁCH HÀNG có yêu cầu BÊN
TƯ VẤN sắp xếp với BÊN CHO VAY để gia hạn Thời Hạn Vay và được thu trước khi BÊN TƯ VẤN sắp xếp gia
hạn Khoản Vay thành công cho KHÁCH HÀNG. PTVGH được xác định dựa trên Khoản Vay và có thể được thay đổi
tương ứng nếu Khoản Vay được gia hạn. PTVGH sẽ được tính như sau:
PTVGH = Khoản Vay * 15% (nếu gia hạn lên đến 7 (bảy) ngày);
PTVGH = Khoản Vay * 20% (nếu gia hạn lên đến 14 (mười bốn) ngày);
PTVGH = Khoản Vay * 30% (nếu gia hạn lên đến 30 (ba mươi) ngày);

c.

Phí Hỗ Trợ(sau đây gọi chung là “PHT”): sẽ được thu từ KHÁCH HÀNG trong trường hợp KHÁCH HÀNG đã trì
hoãn việc thanh toán một phần nhất định của Khoản Vay (sau đây gọi là “Nợ Quá Hạn”) trong một số ngày nhất định
sau Ngày Đáo Hạn (sau đây gọi là “Ngày Quá Hạn” và hoặc “NQH”) (NQH3, NQH7, NQH15,NQH30) theo Hợp
Đồng Vay để hỗ trợ việc đàm phán giữa KHÁCH HÀNG và BÊN CHO VAY liên quan đến khoản Nợ Quá Hạn. PHT
sẽ được tính như sau:
PHT = 100.000 VNĐ

2)

Các khoản Phí (Phí Tư Vấn, Phí Tư Vấn Gia Hạn và Phí Hỗ Trợ) nêu trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT).

3)

Các khoản Phí đã phát sinh sẽ không được hoàn trả vì bất cứ lý do nào trong mọi trường hợp, kể cả khi Khoản Vay được
thanh toán trước Ngày Đáo Hạn.

4)

KHÁCH HÀNG đồng ý rằng khoản Phí theo Hợp Đồng này có thể được thay đổi tại từng thời điểm tùy theo quyết định và
chính sách của BÊN TƯ VẤN bất kể lý do nào. Bằng việc xin cấp Khoản Vay từ BÊN CHO VAY hoặc đề nghị gia hạn
Khoản Vay, KHÁCH HÀNG xác nhận và đồng ý với mức Phí được quy định trong Hợp Đồng này và BÊNVAYsẽ gửi đến
KHÁCH HÀNG một thông báo thông qua một Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch mà KHÁCH HÀNG đã đăng ký với BÊN
CHO VAY trong quá trình thực hiện Hợp Đồng Vay (“Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch").

5)

Thanh toán Phí :
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a.

BÊN TƯ VẤN đã ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho BÊN CHO VAY là bên được quyền nhận các khoản
Phí từ KHÁCH HÀNG thay mặt BÊN TƯ VẤN.

b.

Thanh toán Phí thông qua BÊN CHO VAY là phương thức thanh toán duy nhất được chấp thuận theo Hợp Đồng này,
trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản khác của các Bên.

c.

Bất kể các quy định khác trong Hợp Đồng Vay, các Bên đồng ý rằng nghĩa vụ thanh toán của KHÁCH HÀNGđối với
Phí của BÊN TƯ VẤNsẽ được ưu tiên thanh toán đầu tiên trong khoản thanh toán của KHÁCH HÀNGcho BÊN CHO
VAY, trước cả Khoản Vay, Lãi vay cộng dồn và các khoản thanh toán đến hạn của KHÁCH HÀNG cho BÊN CHO
VAY.

d.

Bất kể các quy định khác tại Hợp Đồng Vay, các Bên đồng ý rằng Phí được thanh toán theo thứ tự sau:
i.

PTV

ii.

PHT

PTVGH là phí phải trả trước khi gia hạn thời hạn cho vay được cấp.
Hóa đơn cho các khoản Phí cũng như các khoản thanh toán từ Hợp Đồng Vay sẽ được BÊN TƯ VẤN gửi cho KHÁCH
HÀNG bằng phương thức liên lạc như được mô tả trong Hợp Đồng này.
e.

KHÁCH HÀNG cam kết và đảm bảo chịu mọi trách nhiệm và thực hiện mọi nghĩa vụ có liên quan đến việc sử dụng
các Dịch Vụ của BÊN TƯ VẤN theo Hợp Đồng này và xác nhận rằngBÊN CHO VAY không chịu bất kỳ trách nhiệm
liên đới nào liên quan đến việc này. KHÁCH HÀNG đồng ý tuân thủ với các hướng dẫn của BÊN CHO VAY để thực
hiện việc thanh toán Phí cho BÊN TƯ VẤN thông qua tài khoản ngân hàng của BÊN CHO VAY.

3.THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

1)

Hợp Đồng này có thời hạn bằng đúng với KỳHạn Vay.

2)

Nếu thời hạn Khoản Vay được gia hạn sau khi trả Phí Tư Vấn Gia Hạn phù hợp được thanh toán, thời hạn của Hợp đồng
này cũng sẽ được gia hạn với thời gian tương ứng.

4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1) Quyền và trách nhiệm của BÊN TƯ VẤN
a.

BÊN TƯ VẤN có quyền được nhận khoản Phí từ KHÁCH HÀNG theo đúng các điều khoản và điều kiện quy định tại
Hợp Đồng này.

b.

BÊN TƯ VẤN có trách nhiệm cung cấp Dịch Vụ cho KHÁCH HÀNG một cách chuyên nghiệp và chu đáo, đảm bảo
đáp ứng nhu cầu vay vốn của KHÁCH HÀNG một cách đúng thời hạn và đúng yêu cầu.

c.

BÊN TƯ VẤN cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này với kinh nghiệm, kỹ năng và sự thận trọng.

d.

BÊN TƯ VẤN có quyền cấp chiết khấu cùng với thông tin tài chính được cập nhật thể hiện khoản phải trả có và không
có chiết khấu. Chiết khấu là 100% trên PTV của Hợp đồng nếu Khách Hàng thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa
vụ của mình theo quy định tại Hợp đồng này và được áp dụng đối với PTV tại Hợp đồng này hoặc PTV tại các hợp
đồng tiếp theo của Khách Hàng tuỳ thuộc vào quyết định của Bên Tư Vấn.

2) Quyền và trách nhiệm của KHÁCH HÀNG
a.

KHÁCH HÀNG có quyền từ chối dịch vụ theo cách thức sau:
i.

Trong vòng 01 (một) ngày làm việckể từ ngày nhận được bất kỳ Thông Báo nào từ BÊN TƯ VẤN/ hoặc đối tác
của BÊN TƯ VẤN (thông qua Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch mà KHÁCH HÀNG đã đăng ký trước đó) về
việc giải ngân Khoản Vay, KHÁCH HÀNG phải gửi thắc mắc bằng văn bản cho Trung Tâm Dịch Vụ KHÁCH
HÀNG của BÊN TƯ VẤN để yêu cầu từ chối việc ký kết Hợp Đồng; và

ii.

KHÁCH HÀNGhoàn trả toàn bộ Khoản Vay đã được BÊN CHO VAY giải ngân cho KHÁCH HÀNG (trong
trường Khoản Vay đã được giải ngân) vào địa chỉ thanh toán của BÊN CHO VAY quy định theo Hợp Đồng Vay
trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khoản giải ngân đó.

b.

Bất kể dù vì lý do gì, nếu quá thời hạn quy định nêu trên mà KHÁCH HÀNG không từ chối hoặc không hoàn trả
Khoản Vay theo cách thức quy định tại Điều khoản này thì Hợp Đồng này được xem như đã được KHÁCH HÀNG
ký kết và có hiệu lực như quy định tại Điều 6 dưới đây và KHÁCH HÀNG không có quyền từ chối hay chấm dứt Hợp
Đồng theo bất kỳ cách thức nào.

c.

KHÁCH HÀNG có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản Phí Tư Vấn được quy định tại Điều 2 Hợp
Đồng này.

3) Việc giao kết Hợp Đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bên nào bị lừa dối hoặc ép buộc. Các Bên có trách nhiệm tuân thủ
và thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.
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5. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG

1) Miễn trừ trách nhiệm:
a.

Bằng văn bản này, KHÁCH HÀNG đồng ý và cho phép BÊN TƯ VẤN chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba
về bất cứ các thông tin/ tài liệu do KHÁCH HÀNG cung cấp có liên quan đến Hợp Đồng này và/ hoặc giao dịch vay
giữa KHÁCH HÀNG với BÊN CHO VAY mà BÊN TƯ VẤN(theo quyết định của mình) cho là đúng đắn và cần thiết.
Trong những trường hợp đó, BÊN TƯ VẤN được miễn trừ mọi trách nhiệm từ phía KHÁCH HÀNG.

b.

KHÁCH HÀNG theo đây đồng ý rằng những thông tin/ tài liệu do KHÁCH HÀNG cung cấp có thể được sử dụng, mã
hóa, truyền tải và lưu trữ bởi BÊN TƯ VẤN và/ hoặc các đối tác, công ty liên quan của BÊN TƯ VẤN (bất kể trong
hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc có thể được trao đổi với các bên mà BÊN TƯ VẤN thấy cần thiết trong phạm
vi pháp luật Việt Nam. KHÁCH HÀNG hoàn toàn chấp thuận và cho phép BÊN TƯ VẤN (và các đối tác của mình,
nếu có) được thực hiện những hành động đó mà không cần có sự chấp thuận nào khác từ phía KHÁCH HÀNG (ngoài
các quy định tại Hợp Đồng này).

2) Mã OTP:
a.

KHÁCH HÀNG xác nhận đồng ý sử dụng Mã OTP một lần (sau đây gọi là “Mã OTP”) được cung cấp từ hệ thống
của BÊN TƯ VẤN/đối tác do BÊN TƯ VẤN chỉ định cho KHÁCH HÀNG để xác thực các thông tin có liên quan và
được sử dụng như một trong những cách nhận diện KHÁCH HÀNG, cũng như là chữ ký điện tử để ký kết Hợp Đồng
từ phía KHÁCH HÀNG. Mã OTP sẽ được BÊN TƯ VẤN gửi đến số điện thoại di động mà KHÁCH HÀNG đã đăng
ký với BÊN TƯ VẤN tại phầnđầu của Hợp Đồng này.

b.

Bằng điều khoản này, KHÁCH HÀNG đồng ý miễn trừ cho BÊN TƯ VẤN mọi thiệt hại xảy ra nếu BÊN TƯ VẤN/
đối tác do BÊN TƯ VẤN chỉ định sử dụng Mã OTP này theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch mà KHÁCH
HÀNG đã đăng ký trước đó và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra khi cho phép BÊN TƯ VẤN sử
dụng Mã OTP này.

3) Bằng việc đồng ý giao kết Hợp Đồng này, KHÁCH HÀNG xác nhận:
a.

Tất cả thông tin/ tài liệu do KHÁCH HÀNG cung cấp cho BÊN TƯ VẤN thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của
KHÁCH HÀNG. Các thông tin/ tài liệu này đúng sự thật; chính xác trên mọi phương diện và không có thông tin nào
được che giấu hoặc làm sai lệch. KHÁCH HÀNG hoàn toàn nhận thức được mọi sự rủi ro bao gồm nhưng không giới
hạn về lỗi, bảo mật/riêng tư, thực hiện sai và/hoặc bị giả mạo khi lựa chọn Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch mà
KHÁCH HÀNG đã đăng ký để nhận/gửi văn bản giao dịch liên quan đến việc ký kết Hợp Đồng, sử dụng Dịch Vụ với
BÊN TƯ VẤN;

b.

Tất cả văn bản giao dịch liên quan đến việc sử dụng dịch vụ vớiBÊN TƯ VẤN được KHÁCH HÀNG nhận/gửi theo
Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch mà KHÁCH HÀNG đã đăng ký có giá trị ràng buộc và hiệu lực pháp lý ngay cả
khi BÊN TƯ VẤN không nắm giữ bản gốc của các chứng từ này;

c.

Cam kết ràng buộc vô điều kiện đối với các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này trong trường hợp BÊN CHO VAY đã giải
ngân cho KHÁCH HÀNG theo hình thức Khoản Vay bằng việc ký Hợp Đồng Vay phù hợp;

d.

Cung cấp cho BÊN TƯ VẤN đối tác do BÊN TƯ VẤN chỉ định các tài liệu gốc văn bản giao dịch liên quan đến việc
sử dụng Dịch Vụ, ngay khi được BÊN TƯ VẤN yêu cầu. Nếu có mâu thuẫn nào giữa bản gốc của các chứng từ và
bản mà BÊN TƯ VẤN đã nhận được trước đó theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, bản BÊN TƯ VẤN đã
nhận được ưu tiên áp dụng và KHÁCH HÀNG phải hoàn tất các thủ tục hoàn thiện theo yêu cầu của BÊN TƯ VẤN.

4) Theo đó, bất kỳ thông báo nào được BÊN TƯ VẤN gửi tới KHÁCH HÀNG có liên quan đến Hợp Đồng này thông qua
Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch mà KHÁCH HÀNG đã đăng ký sẽ được coi là tài liệu/ thông báo đã gửi cho KHÁCH
HÀNG hợp pháp kể từ thời điểm cuộc điện thoại/tin nhắn/thư điện tử của BÊN TƯ VẤN và/hoặc đối tác của BÊN TƯ
VẤN được tiếp nhận gửi cho KHÁCH HÀNG mà KHÁCH HÀNG không có khiếu nại, khiếu kiện gì về sau.
6. PHÁP LUẬT VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

1) Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
2) Trong trường hợp có tranh chấp, nếu các Bên không thỏa thuận được, và mâu thuẫn phát sinh hoặc liên quan đến việc diễn
giải hoặc thực hiện Hợp Đồng này, các Bên sẽ giải quyết tranh chấp bằng cách thương lượng hòa giải trong vòng 30 (ba
mươi) ngày kể từ ngày một Bên gửi thông báo cho Bên kia về tranh chấp, bất đồng, mâu thuẫn trên. Trong trường hợp
không thể thương lượng, tranh chấp sẽ được tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết.
7. HIỆU LỰC

1) Các Bên tại đây thừa nhận và đồng ý không hủy ngang:
a.

Hợp Đồng này được thực hiện thông qua phương tiện điện tử; và

b.

Hợp Đồng được ký kết bằng chữ ký điện tử bằng cách gửi Mã OTP đến KHÁCH HÀNG và có hiệu lực, giá trị pháp
lý và ràng buộc đối với các Bên.
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2) Trong phạm vi cho phép của pháp luật Việt Nam, Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị ràng buộc các
Bên cho đến khi kết thúc Hợp Đồng Vay hoặc cho tới khi KHÁCH HÀNG đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thanh toán đối với
BÊN CHO VAY và BÊN TƯ VẤN.

3) Tại mọi thời điểm, nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị hoặc trở nên vô hiệu hoặc không thể thực hiện do quy
định của pháp luật của bất cứ lãnh thổ tài phán nào thì tính hợp pháp, hiệu lực pháp lý và thi hành của các điều khoản còn
lại không bị ảnh hưởng dưới mọi hình thức.

4) Hợp Đồng này được thực hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa bản tiếng Anh
và tiếng Việt thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
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