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HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

Số: ..../...../TVĐT 
 
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ này (“Hợp Đồng”) được lập và ký 
ngày......tháng......năm......, bởi và giữa các Bên: 
 Bên A: Công ty CP Lendbiz 
- Địa chỉ : Tầng 4, Tháp 2 Times Tower, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
- Mã số thuế :0108016492 
- Điện thoại : 0243 201 1856  Email: lendbiz@lendbiz.vn 
- Đại diện : Nguyễn Việt Hưng 
- Chức vụ : Giám đốc điều hành 
(Sau đây gọi tắt là “Bên A”) 
 Bên B: ………………………………….. 
- CMND số: ……………….. Ngày cấp: …………...…… Nơi cấp: …………………..……………. 
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………… 
- Điện thoại: …………………………………………..  Fax: …………………………………….. 
(Sau đây gọi tắt là “Bên B”) 
Nay, Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng này với các điều khoản và điều kiện như sau:  
Điều 1. Phạm vi công việc 
Phù hợp các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, Bên B sau đây đồng ý chỉ định Bên A cung 
cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và các giải pháp hỗ trợ công nghệ nhằm thực hiện việc đầu tư vốn của Bên B; 
và Bên A tại đây đồng ý thực hiện và cung cấp dịch vụ tư vấn trên cho Bên B theo các điều khoản 
trong Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.  
Điều 2. Phương thức thực hiện 
1. Thông qua các giải pháp hỗ trợ công nghệ được vận hành theo quy trình của Bên A, Bên A sẽ cung 

cấp cho Bên B tài khoản truy cập và cung cấp thông tin về các dự án đầu tư tiềm năng sau khi Bên 
B mở tài khoản/đăng ký giao dịch trực tuyến theo biểu mẫu quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng 
này. Các Bên tại đây đồng ý rằng thông tin về các dự án đầu tư tiềm năng chỉ mang tính chất tham 
khảo và Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bên B và/hoặc bên thứ ba khác liên 
quan đến việc cung cấp thông tin về các dự án đầu tư tiềm năng này, trừ trường hợp các thông tin 
được thu thập không chính xác do lỗi cố ý của Bên A. 

2. Bên B sẽ tự quyết định đầu tư vốn (bao gồm mức vốn đầu tư và dự án đầu tư) thông qua các giải 
pháp hỗ trợ công nghệ của Bên A. 

3. Bên B tại đây đồng ý ủy quyền cho Bên A thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư đã cam kết cho các 
dự án đầu tư phù hợp quyết định đầu tư vốn của Bên B sau khi Bên B ký kết Hợp đồng hợp tác đầu 
tư với đối tác nhận vốn đầu tư (“Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư”)đồng thời Bên B cũng ủy quyền 
cho Bên A quản lý toàn bộ hồ sơ đầu tư vốn của (các) dự án mà Bên B tham gia đầu tư vốn theo 
các Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư. Bên A sẽ hỗ trợ Bên B trong việc liên hệ với đối tác nhận vốn đầu 
tư về việc hoàn trả nguồn vốn đầu tư và thanh toán lợi suất đầu tư theo quy định của Hợp Đồng 
Hợp Tác Đầu Tư đã ký kết.Trong quá trình liên hệ với đối tác nhận vốn đầu tư, trường hợp các đối 
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tác mong muốn cơ cấu lại thời hạn phân chia quyền lợi theo Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư, Bên A sẽ 
thay mặt Bên B quyết định về việc cơ cấu lại thời hạn phân chia quyền lợi với thời hạn tối đa 
không quá 30ngày kể từ ngày đến hạn phân chia quyền lợi theo Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư. 

Điều 3. Phí dịch vụ 
1. Phí dịch vụ tư vấn đầu tư 

Với việc hỗ trợ Bên B trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và các giải pháp hỗ trợ công nghệ 
nhằm thực hiện việc đầu tư vốn của Bên B, Bên A sẽthu phí dịch vụ tư vấn đầu tư tính trên lợi tức 
đầu tư Bên B nhận được. Mức phí dịch vụ này sẽ do Bên A quy định trong từng thời kỳ. 

2. Phí dịch vụthu hồi nợ: 
(i) Với việc hỗ trợ Bên B trong việc liên hệ với đối tác nhận vốn đầu tư về việc hoàn trả nguồn 

vốn đầu tư vàthanh toán lợi suấttrong kỳ hạn theo quy định của Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư 
đã ký kết, Bên A sẽ cung cấp miễn phí và không thu phí dịch vụ đối vớiviệc hỗ trợ này.  

(ii) Với việc tư vấn và hỗ trợ Bên B trong việc liên hệ vớiđối tác nhận vốn đầu tư về việc thanh 
toán quyền lợi đầu tư  trước kỳ hạn hoặc quá hạn theo quy định của Hợp Đồng Hợp Tác 
Đầu Tư đã ký kết, Bên A sẽ tư vấn và hỗ trợ Bên B thực hiện công việc này với mức phí 
dịch vụ tính trên tổng phí phạt trả nợ trước hạn hoặc phí phạt gốc chậm trả và phí phạt lợi 
tức đầu tư chậm trả mà Bên B được nhận từ các đối tác nhận vốn đầu tư đó.Mức phí dịch vụ 
này sẽ do Bên A quy định trong từng thời kỳ. 

3. Các khoản thanh toán nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các khoản phí, lệ phí nhà nước 
khác (nếu có). Bên B có trách nhiệm nộp các chi phí có liên quan cho bên thứ ba. 

Điều 4. Nghĩa vụ của Bên B 
1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, thông 

tin cung cấp cho Bên A và thực hiện các hỗ trợ cần thiết khác để tạo điều kiện cho Bên A hoàn 
thành tốt nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này; 

2. Mở tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của Bên A để thực hiện hoạt động đầu tư vốn; 
3. Tuân thủ các quy chế, hướng dẫn của Bên A trong quá trình thực hiện đầu tư thông qua các giải 

pháp hỗ trợ công nghệ của Bên A; 
4. Không tiết lộ thông tin liên quan đến Hợp Đồng này và các thông tin Bên B thu thập được liên 

quan đến dự án đầu tư tiềm năng trong quá trình sử dụng các giải pháp hỗ trợ công nghệ của Bên A 
và/hoặc các tài liệu do Bên A cung cấp,trừ trường hợp được Bên A đồng ý bằng văn bản; 

5. Đồng ý ủy quyền cho một cá nhân do Bên A chỉ định để ký kết Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư và các 
tài liệu có liên quan đến việc đầu tư vốn; 

6. Tại đây đồng ý ủy quyền cho Bên A thay mặt Bên B thực hiện các quyền của Bên A theo quy định 
tại Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư; 

7. Ủy quyền cho Bên A thay mặt Bên B ký hợp đồng thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thu hồi nợ để yêu 
cầu đối tác thanh toánquyền lợi đầu tư bị chậm nếu đối tác nhận vốn đầu tư chậm thanh toán bất kỳ 
quyền lợi đầu tư nào theo Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư. Phí dịch vụ và các chi phí liên quan đến 
dịch vụ thu hồi nợsẽ do Bên B chuyển cho Bên A để thanh toán cho  đơn vị cung cấp dịch vụ thu 
hồi nợ; Bên A có quyền khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào của Bên B để thanh toán phí dịch vụ này; 

8. Đồng ý chỉ định Bên A là bên được thụ hưởng trong Hợp đồng bảo hiểm với thông tin người được 
bảo hiểm là thành viên góp vốn chính/cao nhất của đối tác nhận vốn đầu tư, sự kiện bảo hiểm là khi 
người được bảo hiểm tử vong hoặc người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, với số 
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tiền được bảo hiểm có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị vốn đầu tư theo Hợp Đồng Hợp Tác 
Đầu Tư. Số tiền được bảo hiểm nhận từ công ty bảo hiểm sẽ được Bên A sử dụng (theo thứ tự ưu 
tiên giảm dần) để (i) thanh toán các khoản phí dịch vụ mà Bên B và/hoặc đối tác nhận vốn đầu tư 
phải thanh toán cho Bên A, (ii) thanh toán vốn đầu tư theo Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư, các khoản 
phải trả khác theo Hợp Đồng Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư cho Bên B, (iii) phần còn lại sẽ được 
hoàn trả cho người được bảo hiểm hoặc người thừa kế của người được bảo hiểm.  

9. Chịu mọi chi phí tố tụng bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền án phí, thù lao luật sư, phí và chi 
phí thi hành án, chi phí đi lại, lưu trú, chi phí xử lý tài sản bảo đảm… trong trường hợp khởi kiện, 
yêu cầu thi hành án để thu hồi quyền lợi đầu tư chậm thanh toán  cùng các khoản phải trả khác (nếu 
có). 
Trong phạm vi Hợp Đồng này, trường hợp Bên B sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của đối tác liên 
kết của Bên A, các Bên (Bên A, Bên B, bên đối tác liên kết) sẽ cùng nhau đàm phán và, trong 
phạm vi khả năng, cố gắng thỏa thuận mức phí dịch vụ tư vấn pháp lý theo quy định của pháp luật 
nhưng tối đa không quá tổng giá trị của lợi suất đầu tư,các khoản tiền phải thanh toán và khoản tiền 
phạt khác (nếu có) (tổng giá trị này không bao gồm vốn đầu tư) mà Bên B nhận được hoặc có thể 
nhận được theo Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư. 

10. Nộp các khoản thuế phát sinh theo quy định pháp luật trong quá trình thực hiện đầu tư vốn, trong 
đó thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ khoản lợi nhuận được phân chia sẽ được Bên B hoặc đối tác 
tham gia Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư khấu trừ trước khi phân chia lợi nhuận cho Bên B; 

11. Cam kết khoản tiền vốn đầu tư thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B, bảo đảm việc tuân thủ các 
quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền; 

12. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này và quy định của pháp luật. 
Điều 5. Nghĩa vụ của Bên A 
1. Tư vấn các vấn đề liên quan đênviệc đầu tư vốn cho Bên B với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo quy 

định của Hợp Đồng; 
2. Nhận ủy quyền của Bên B để thực hiện các công việc theo quy định tại Hợp Đồng này; 
3. Hỗ trợBên B trong việc liên hệ với đối tác nhận vốn đầu tư về việc thanh toán quyền lợi đầu tưtheo 

Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư. Bên A sẽ không chịu trách nhiệm đối với Bên B đối với bất kỳ thiệt 
hại nào mà Bên B phải gánh chịu trong trong việc chậm/không hoàn trả nguồn vốn đầu tư và thanh 
toán lợi suất đầu tưbởi các đối tác nhận vốn đầu tư, trừ trường hợp do lỗi cố ý của Bên A; 

4. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này và quy định của pháp luật. 
Điều 6. Hiệu lực, cam kết chung 
1. Hợp Đồng này có hiệu lựckể từ ngày ký và có thể được gia hạn theo thỏa thuận của Các Bên. Hợp 

Đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau: 
a) Các Bên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này. 
b) Một trong hai bên có thểchấm dứt Hợp Đồng này vào bất cứ thời điểm nào sau khi đã có thông 

báo bằng văn bản trước ba mươi (30) ngày cho bên kia. Tuy nhiên, tất cả quyền và nghĩa vụ 
phát sinh trước đó vẫn có giá trị thi hành và các bên sẽ hỗ trợ để việc chấm dứt đảm bảo không 
ảnh hưởng đến quyền lợi của Các Bên. 

c) Bất kỳ Bên nào cũng có quyền chấm dứt Hợp Đồng này ngay lập tức nếu Bên còn lại vi phạm 
bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này mà không thể sửa chữa trong thời hạn hợp lý mà Bên 
không vi phạm đã yêu cầu bằng văn bản. 
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d) Hợp Đồng bị chấm dứt theo yêu cầu bằng văn bản của một Cơ quan có thẩm quyền. 
2. Hai Bên cam kết: 

a) Tôn trọng và hợp tác trên cơ sở cùng có lợi; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau về 
những vấn đề không liên quan đến Hợp Đồng này; 

b) Tuân thủ pháp luật và các quy định của các cơ quan, đơn vị hữu quan trong quá trình thực hiện 
Hợp Đồng này; 

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của Hợp Đồng này; nếu có khó khăn, trở ngại, thì phải 
cùng nhau bàn bạc, giải quyết. Trường hợp không thương lượng được thì một trong các Bên có 
quyền đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân (Thành phố Hà Nội)để giải quyết 
theo quy định của pháp luật. 

3. Hợp Đồng này được lập thành hai(02) bản, có hiệu lực như nhau kể từ ngày ký. Mỗi Bên giữ một 
(01) bản. 

 
ĐẠI DIỆN BÊN A (ĐẠI DIỆN) BÊN B 
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PHỤ LỤC 1 
ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN & GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 

 
THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN 
Họ và tên                                Giới tính:   Nam   Nữ  
Ngày sinh  
Nơi sinh  
Số CMND/Thẻ căn cước  
Ngày cấp CMND/Thẻ căn cước  
Nơi cấp  
Địa chỉ hộ khẩu thường trú  
Địa chỉ nhận thông báo  
Số điện thoại di động  
Số điện thoại cố định  
Email  
Số tài khoản ngân hàng  
Tại ngân hàng  
Mã số thuế  
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TIỆN ÍCH (MIỄN PHÍ) 
Đăng ký giao dịch trực tuyến Có        Không  
Nhận kết quả khớp lệnh qua tin nhắn/email Có        Không  
Nhận thông báo liên quan đến sản phẩm, dịch vụ 
qua tin nhắn/email 

Có        Không  

Nhận tin hằng ngày và tư vấn đầu tư qua email Có        Không  
THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN CỦA CHỦ TÀI KHOẢN 
Nơi công tác  
Chức vụ  
Ngành nghề  
Họ tên Vợ/Chồng  
Chức vụ  
Ngành nghề  
Số điện thoại liên lạc  
 
Chủ tài khoản cam kết tuân thủ các quy chế, hướng dẫn của Công ty CP Lendbiz trong quá trình sử 
dụng tài khoản và thực hiện giao dịch trực tuyến. 
 

Xác nhận của Chủ tài khoản 
      (Ký và ghi rõ họ tên) 
 


