
HỢP ĐỒNG VAY CẦM CỐ 

Số: [...] 

 

Hợp đồng này được lập vào ngày [...] giữa: 

 Bên Vay: [...] 

CMND số: [...] 

Email: [...] 

Địa chỉ cư trú: [...] 

Ngày sinh: [...] 

Điện thoại: [...] Số tài khoản: […] Mở tại: […] 

Sau đây gọi tắt là (“Khách Hàng”)  

Và 

 Bên Cho Vay: Công ty TNHH TMDV Lợi Tín 

Địa chỉ: 127/103/18/6A Ni Sư Huỳnh Liên, P. 10, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Đại diện bởi: Trần Thị Thu Hằng 

Chức vụ: Giám Đốc 

Số Điện thoại: (028) 7307 6527 

Sau đây gọi tắt là (“Công Ty”) 

Xét rằng:  

A. Công Ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam thực hiện hoạt động kinh 

doanh dịch vụ cầm đồ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315583161 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/03/2019. 

B. Khách Hàng là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

C. Khách Hàng có nhu cầu vay tiền và cầm cố bằng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Khách Hàng.  

D. Công Ty có quyền nhận cầm cố tài sản và cung cấp khoản vay theo yêu cầu của Khách Hàng. 

Căn cứ nhu cầu của các bên, Khách hàng và Công Ty theo đây đồng ý ký Hợp Đồng Vay Cầm Cố với các 

điều khoản và điều kiện sau (“Hợp Đồng”): 

 

I. Thông Tin Khoản Vay 

1. Mục đích vay: [...] 

2. Khoản Vay  

Khoản Vay [...]: 

o Số Tiền Vay: [...] VND 

o Thời Hạn Vay: [...] ngày 

o Số Tiền Đến Hạn Thanh Toán: [...] VND 

o Ngày Đến Hạn Thanh Toán: [...] 

o Tiền Lãi: [...] VND vào Ngày Đến Hạn Thanh Toán 

3. Lãi Suất: 

o Lãi suất áp dụng tại thời điểm ký Hợp Đồng là [...]/ngày (Sau đây gọi là "Lãi Suất"). Đối 

với Khoản Vay Đầu Tiên, nếu Khách Hàng thanh toán đầy đủ Số Tiền Đến Hạn Thanh 

Toán vào Ngày Đến Hạn Thanh Toán, Lãi Suất được áp dụng là 0%/năm. 

o Lãi Suất Quá Hạn bằng 100% Lãi Suất quy định tại Khoản này được áp dụng khi Khách 

Hàng không thanh toán hay thanh toán không đầy đủ Số Tiền Đến Hạn Thanh Toán vào 

Ngày Đến Hạn Thanh Toán. 

o Tùy theo chính sách của Công Ty, Lãi suất này có thể thay đổi theo từng thời kỳ và được 

gửi Thông Báo đến Khách Hàng theo quy định tại Hợp Đồng, và chỉ được áp dụng khi có 



sự đồng ý của Khách Hàng bằng văn bản. 

4. Trường hợp Khoản Vay Đầu Tiên đã được gia hạn lần đầu tiên, Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu 

cho các lần gia hạn tiếp theo áp dụng theo quy định tại Khoản 4 Mục này. 

II. Tài Sản 

Tài sản cầm cố: Điện thoại di động, Nhãn hiệu & Model: [...], Tình trạng sử dụng: Hoạt động bình thường. 

Tài sản nêu trên là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Khách Hàng, được sử dụng làm tài sản cầm cố để 

đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán Khoản Vay của Khách Hàng tại Công Ty. 

III. Điều Khoản Chung 

1. Các bên hoàn toàn nhận thức được mọi 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 Thông Báo (quy định tại 

Điều Khoản và Điều Kiện Chung) phù hợp với thông tin nêu tại Hợp Đồng để nhận/gửi văn bản 

giao dịch liên quan đến việc ký kết, thực hiện Hợp Đồng này; 

2. Tất cả văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này được Khách Hàng nhận/gửi 

theo Phương Thức Thông Báo phù hợp với các thông tin nêu tại Hợp Đồng có giá trị ràng buộc và 

hiệu lực pháp lý và ràng buộc các bên; 

3. Điều kiện để Khoản Vay của Khách Hàng được tư động gia hạn mà không cần phải ký thêm bất 

kỳ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hay Phụ lục hay bất kỳ văn bản nào khác: Khách Hàng phải thanh 

toán Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu trong khoảng thời gian từ Ngày Đến Hạn Thanh Toán và 

không vượt quá 20 ngày sau Ngày Đến Hạn Thanh Toán. Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu đối với 

mỗi lần gia hạn có thể khác nhau, căn cứ theo khả năng tài chính của Khách Hàng, phù hợp với 

quyết định của Công ty theo từng thời kỳ, và được cập nhật trên website www.oncredit.vn. 

4. Điều Khoản và Điều Kiện Chung là điều khoản điều kiện thỏa thuận giữa các bên được đính kèm 

theo Hợp Đồng này là một phần không tách rời của Hợp Đồng. Bằng việc ký vào Hợp Đồng, các 

bên xác nhận đã đọc, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc bởi điều khoản điều kiện của Hợp Đồng và 

Điều Khoản và Điều Kiện Chung. 

 

Thay mặt và Đại diện Công ty 

 

[Ký tên và đóng dấu] 

 

Khách Hàng  

Họ và tên: [...] 

Đã đọc kỹ, hiểu rõ nội dung quy định trong Hợp 

đồng này, và đồng ý ký Hợp đồng thông qua việc 

xác nhận mã OTP vào [...] 

 

 

  

http://www.oncredit.vn/


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG 

I. Giải thích thuật ngữ 

1. “Email Đăng Ký” là địa chỉ thư điện tử chính thức và hợp pháp của Khách Hàng được 

nêu trong phần thông tin chi tiết các bên tại phần đầu của Hợp Đồng này và/hoặc địa chỉ 

thư điện tử khác do Khách Hàng cung cấp/cập nhật cho Công Ty theo từng thời kỳ để 

trao đổi thông tin liên quan đến việc ký kết, thực hiện Hợp Đồng này. 

2. “Đại Lý Thanh Toán” là bên cung cấp dịch vụ thanh toán và/hoặc giải ngân Khoản Vay 

do Công Ty chỉ định theo từng thời kỳ. 

3. “Điện Thoại Đăng Ký” là số điện thoại thuộc sở hữu, quản lý hợp pháp của Khách Hàng 

được nêu trong phần thông tin chi tiết của các bên tại phần đầu của Hợp Đồng này và/hoặc 

số điện thoại khác do Khách Hàng cung cấp/cập nhật cho Công Ty theo từng thời kỳ để 

trao đổi thông tin liên quan đến việc ký kết, thực hiện Hợp Đồng này. 

4. “Điều Khoản và Điều Kiện Chung” là các điều khoản và điều kiện chung được đính kèm 

theo Hợp Đồng và là một bộ phận không tách rời Hợp Đồng. 

5. “Đối Tác” là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tài chính Oncredit và/hoặc bất kỳ đối tác nào 

khác do Công Ty chỉ định theo từng thời kỳ để cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính liên 

quan việc cấp, gia hạn và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến Khoản vay của Khách 

Hàng trong suốt thời hạn Hợp Đồng. 

6. “Hợp Đồng” nghĩa là thỏa thuận vay kiêm cầm cố Tài Sản và thỏa thuận quản lý và khai 

thác Tài Sản được xác lập giữa Công Ty và Khách Hàng theo các điều khoản và điều kiện 

được quy định trong Hợp Đồng này. 

7. “Khoản Vay” bao gồm Khoản Vay Đầu Tiên, Khoản Vay Bổ Sung, Khoản Vay Tiếp 

Theo, Khoản Vay Gia Hạn (nếu có) được quy định trong Hợp Đồng. 

8. “Khoản Vay Đầu Tiên” là khoản vay lần đầu Khách Hàng tiến hành thủ tục đăng ký tại 

Đối Tác và được Công Ty giải  ngân. 

9. “Khoản Vay Bổ Sung”: Khách Hàng có thể yêu cầu vay khoản bổ sung trong giới hạn số 

tiền vay tối đa Công Ty có thể cấp cho Khách Hàng. Khách Hàng có thể yêu cầu vay 

Khoản Vay Bổ Sung tại bất kỳ thời điểm nào trong Thời Hạn Vay, nhưng không được 

muộn hơn thời điểm (05) năm ngày trước Ngày Đến Hạn Thanh Toán. Quy trình cấp và 

từ chối khoản vay bổ sung cũng giống như quy trình cấp và từ chối Khoản Vay. Nếu 

Khách Hàng yêu cầu Khoản Vay Bổ Sung, Ngày Đến Hạn Thanh Toán không thay đổi. 

Đối với các Khoản Vay Bổ Sung, các Bên có thể thực hiện bằng phương thức giao dịch 

điện tử để xác lập Phụ Lục Hợp Đồng để sửa đổi các điều khoản của Hợp Đồng này.  

10. “Khoản Vay Tiếp Theo” là các khoản vay kế tiếp mà Khách Hàng đăng ký tại Đối Tác và 

được Công Ty giải ngân. Khách Hàng chỉ được phép đăng ký/yêu cầu cấp Khoản Vay 

Tiếp Theo khi Khách Hàng đã thanh toán toàn bộ Số Tiền Đến Hạn Thanh Toán của 

Khoản Vay Đầu Tiên. 

11. “Ngày Giải Ngân” là ngày Khoản Vay được giải ngân cho Khách Hàng. 

12. “Ngày Đến Hạn Thanh Toán” là ngày cuối cùng của Thời Hạn Vay. 

13. “Phương Thức Thông Báo” là cách thức mà Khách hàng lựa chọn để nhận các thông báo 

liên quan đến việc ký kết Hợp Đồng này và/hoặc đăng ký nhận khoản vay hay các thông 

báo khác, bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức như gửi/nhận qua bưu điện, tin 

nhắn, thư điện tử, ứng dụng, website được Công Ty chấp nhận. 

14. “Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu” là khoản tiền tối thiểu mà Khách Hàng phải thanh toán 

cho Công Ty để được gia hạn Khoản Vay. Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu do Công ty quy 



định theo từng thời kỳ. 

15. “Phí Tư Vấn” là khoản phí mà Khách Hàng phải thanh toán cho Đối Tác do sử dụng dịch 

vụ do Đối Tác cung cấp theo Hợp đồng dịch vụ giữa Khách Hàng và Đối Tác đã ký cùng 

ngày với Hợp Đồng này. 

16. “Tiền Lãi” là số tiền mà Khách Hàng phải thanh toán cho Сông Ty được tính trên Lãi 

Suất của Khoản Vay và Thời Hạn Vay, và được tính vào ngày đầu tiên của Thời Hạn Vay. 

Tiền Lãi không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi Khoản Vay được 

thanh toán trước hạn. 

17. “Số Tiền Đến Hạn Thanh Toán” là toàn bộ số tiền đến hạn mà Khách Hàng có nghĩa vụ 

phải thanh toán cho Công Ty và Đối Tác (nếu có) theo quy định tại Hợp Đồng này, bao 

gồm Số Tiền Vay, Tiền Lãi, và các khoản phí và các khoản tiền đến hạn phải thanh toán 

khác (nếu có) có liên quan đến Khoản Vay. 

18. “Tiền Lãi Quá Hạn” là số tiền mà Khách Hàng phải thanh toán cho Công Ty do Khách 

Hàng không thanh toán hay thanh toán không đầy đủ Số Tiền Đến Hạn Thanh Toán vào 

Ngày Đến Hạn Thanh Toán, được tính trên Lãi Suất Quá Hạn của Khoản Vay, cộng dồn 

hàng ngày tính trên Số Tiền Vay bị quá hạn kể từ Ngày Đến Hạn Thanh Toán cho đến thời 

điểm Khách Hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán Số Tiền Vay, Tiền Lãi, các khoản phí, 

phạt và các khoản tiền đến hạn phải thanh toán khác (nếu có) có liên quan đến Khoản Vay 

(không tính Ngày Đến Hạn Thanh Toán). Trong mọi trường hợp, tùy theo tình hình thực tế 

của Khách Hàng, Công Ty được quyền giảm Tiền Lãi và Tiền Lãi Quá Hạn mà Khách 

Hàng phải thanh toán cho Công Ty. 

19. “Tài Sản” là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng được mô tả tại Mục II 

của Hợp Đồng. 

20. “Tài Sản Cầm Cố” là Tài Sản được sử dụng để cầm cố cho Công Ty nhằm đảm bảo 

nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng liên quan đến Khoản Vay được quy định trong Hợp 

Đồng này. 

21. “Thông Báo” là các thông báo, chấp thuận, xác nhận hợp lệ liên quan Hợp Đồng do Công 

Ty và/hoặc Đối Tác gửi đến Khách Hàng thông qua các phương thức như gửi tin nhắn, 

thư điện tử, gọi điện thoại và/hoặc phương thức điện tử khác do Công Ty tự mình quyết 

định theo từng thời kỳ. 

22. “Thời Hạn Vay” là khoảng thời gian được tính từ Ngày Giải Ngân cho đến thời điểm 

Khách Hàng cam kết trả hết Số Tiền Vay, Tiền Lãi theo quy định tại Khoản 2 Mục I của 

Hợp Đồng, các khoản phí và các khoản tiền đến hạn phải thanh toán khác cho Đối Tác 

(nếu có) có liên quan đến Khoản Vay. 

II. Thoả Thuận Vay 

1. Trong Hợp Đồng này, Công Ty là Bên Cho Vay và Khách Hàng là Bên Vay.  Công Ty 

đồng ý cho Khách Hàng vay các Khoản Vay như quy định tại Mục I của Hợp Đồng cho 

mục đích tiêu dung cá nhân trên cơ sở cầm cố Tài Sản được quy định tại Mục II của Hợp 

Đồng. 

2. Bên Vay có trách nhiệm sử dụng Khoản Vay đúng mục đích được quy định trong Hợp 

Đồng này và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật về việc sử dụng Khoản 

Vay mà không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của của Công Ty được xác lập theo 

quy định tại Hợp Đồng này. 

3. Khách Hàng xác nhận chấp thuận chịu sự ràng buộc và tuân thủ các Thông Báo do Công 

Ty và/hoặc Đối Tác gửi đến cho Khách Hàng. Thông Báo là phần không tách rời của Hợp 

Đồng và có thể được thực hiện bởi và/hoặc thông qua đối tác do Công Ty chỉ định trong 



từng thời kỳ và có giá trị ràng buộc các bên. 

4. Số Tiền Vay, Thời Hạn Vay và Phí Dịch Vụ của Khoản Vay như quy định tại Mục I của 

Hợp Đồng là dựa trên đề nghị của Khách Hàng và có thể được thay đổi tuỳ thuộc vào sự 

chấp thuận hoặc quyết định của Công Ty. Khách Hàng đồng ý rằng bằng việc được quyền 

xem trước nội dung Hợp Đồng, ký Hợp Đồng và Khoản Vay được giải ngân vào tài khoản 

mà Khách Hàng cung cấp thì được xem như Khách Hàng đồng ý đối với Khoản Vay đã 

cấp. 

5. Căn cứ đề nghị gia hạn của Khách Hàng theo từng thời kỳ, Công Ty có thể chấp thuận 

cho Khách Hàng được kéo dài thời gian thanh toán Khoản Vay thêm một khoảng thời 

gian nhất định với điều kiện Khách Hàng phải thanh toán Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu 

trong thời hạn nhất định do Công ty quy định theo từng thời kỳ. 

6. Tùy theo quyết định trong từng thời kỳ, Công Ty có toàn quyền thay đổi Lãi Suất của 

Khoản Vay tùy từng thời điểm, thông báo cho Khách Hàng theo phương thức quy định tại 

Hợp Đồng này và chỉ được áp dụng khi được Khách Hàng đồng ý bằng văn bản. Lãi Suất 

của Khoản Vay theo Hợp Đồng này không vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Đồng 

thời, Lãi Suất Quá Hạn của Khoản Vay không vượt quá 150% Lãi Suất quy định tại Mục 

I của Hợp Đồng Vay Cầm Cố (nếu có). 

7. Khách Hàng có thể đăng ký các Khoản Vay Bổ Sung, Khoản Vay Tiếp Theo theo phương 

thức được quy định tại Hợp Đồng bằng cách đăng ký qua website www.oncredit.vn; gọi 

điện thoại đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng của Công Ty; xác nhận chấp thuận đề xuất 

ký kết, thực hiện Khoản Vay Tiếp Theo của Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua điện 

thoại; và/hoặc bất kỳ phương thức nào khác được Công Ty chấp nhận. Tùy theo quyết 

định của Công Ty, thông tin Khoản Vay Bổ Sung, Khoản Vay Tiếp Theo sẽ được Thông 

Báo đến Khách Hàng theo phương thức được quy định trong Hợp Đồng. 

8. Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho Công Ty toàn bộ Số Tiền Đến Hạn Thanh 

Toán vào Ngày Đến Hạn Thanh Toán. Khách Hàng có thể thanh toán thông qua Đại Lý 

Thanh Toán. Phí thanh toán Khoản Vay do Đại Lý Thanh Toán quy định theo từng thời 

kỳ và do Khách Hàng gánh chịu. 

9. Các Khoản Vay có thể sẽ được giải ngân cho Khách Hàng thông qua Đại Lý Thanh Toán. 

Khách Hàng sẽ nhận được Thông Báo về việc chấp thuận và giải ngân khoản vay được gửi 

cho Khách Hàng vào Ngày Giải Ngân. 

10. Thời Hạn Vay sẽ được gia hạn thêm một khoảng thời gian tương ứng với Thời Hạn Vay 

của Khoản Vay Đầu Tiên (hoặc thời hạn khác tùy vào quyết định của Công Ty trong từng 

thời kỳ). Để Khách Hàng dễ dàng theo dõi Khoản Vay, khoảng thời gian mà Khách Hàng 

đề nghị và được Công Ty chấp thuận sẽ được tính tiếp kể từ ngày Khách Hàng thanh toán 

Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu trong thời hạn nhất định do Công ty quy định theo từng 

thời kỳ và sẽ gửi Thông Báo đến cho Khách Hàng. Phí Tư Vấn Gia Hạn có thể sẽ được áp 

dụng cho mỗi lần gia hạn Khoản Vay thành công. Bất kể quy định trên, Công Ty bảo lưu 

quyền từ chối việc gia hạn theo điều khoản này tùy vào quyết định của Công Ty trong 

từng thời kỳ. 

11. Khoản thanh toán của Khách Hàng sẽ được dùng để ưu tiên thanh toán theo thứ tự như 

sau hoặc theo thứ tự khác do Công Ty quyết định theo từng thời kỳ: (i) Phí Tư Vấn Thanh 

Toán Trễ Hạn; (ii) Tiền Lãi Quá Hạn; (iii) Phí Tư Vấn; (iv) Phí Tư Vấn Gia Hạn; (v) Tiền 

Lãi; (vi) Các khoản phí và các khoản tiền đến hạn phải thanh toán khác (nếu có); (vii) Số 

Tiền Vay. 

12. Khách Hàng đồng ý rằng trong trường hợp số tiền Công Ty giải ngân cho Khách Hàng 

nhiều hơn Số Tiền Vay được thể hiện trên Hợp Đồng, Khách Hàng có nghĩa vụ hoàn trả 
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lại cho Công Ty số tiền giải ngân dư đó bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của 

Công Ty. Phí chuyển khoản trong trường hợp này sẽ do Công Ty chịu. 

III. Thoả Thuận Cầm Cố Tài Sản 

1. Trong Hợp Đồng này, Công Ty là Bên Nhận Cầm Cố và Khách Hàng là Bên Cầm Cố. 

Bên Cầm Cố đồng ý cầm cố Tài Sản Cầm Cố để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của Khách 

Hàng được quy định trong Hợp Đồng. Các Bên đồng ý và xác nhận Tài Sản Cầm Cố có 

tồn tại và bàn giao hợp lệ theo thoả thuận được quy định tại Phần IV của Điều Khoản Và 

Điều Kiện Chung vào thời điểm Khách Hàng đồng ý ký Hợp Đồng. 

2. Khách Hàng cam kết rằng Tài Sản Cầm Cố thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng; 

và tất cả thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Công Ty là hoàn toàn đúng sự thật, chính 

xác trên mọi phương diện và không có thông tin nào được che giấu hoặc bị sai lệch. 

3. Thỏa Thuận Cầm Cố Tài Sản này có hiệu lực cùng với Hợp Đồng, cho đến khi Hợp Đồng 

chấm dứt và Khách Hàng đã hoàn tất nghĩa vụ đối với Công Ty theo Hợp Đồng. 

4. Tại bất kỳ thời điểm nào khi xảy ra một Sự Kiện Rủi Ro, Công Ty có quyền xử lý Tài 

Sản Cầm Cố theo một trong các hình thức sau: thu hồi, chiếm hữu, quản lý, cho thuê, sử 

dụng, bán (không qua thủ tục đấu giá) hoặc cho phép bên thứ ba khai thác và sử dụng Tài 

Sản Cầm Cố theo các điều khoản thỏa thuận trong Hợp Đồng này mà không cần có sự 

chấp thuận của Khách Hàng. 

IV. Thoả Thuận Quản Lý và Khai Thác Tài Sản 

Căn cứ nhu cầu và đề xuất của Khách Hàng, Công Ty theo đây cho phép hoặc không cho phép 

Khách Hàng được tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng Tài Sản Cầm Cố cho Công Ty dựa trên 

mức độ tín nhiệm của Khách Hàng theo điều khoản điều kiện sau: 

Trường hợp Khách Hàng được tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng Tài Sản Cầm Cố, Khách 

Hàng có trách nhiệm (i) bảo quản, quản lý và duy trì Tài Sản Cầm Cố giống như tình trạng ban 

đầu như được mô tả tại Mục II của Hợp Đồng; (ii) xuất trình bản gốc chứng từ chứng minh quyền 

sở hữu Tài Sản Cầm Cố hợp pháp, hoàn trả lại Tài Sản Cầm Cố cho Công Ty ngay khi Công Ty 

yêu cầu vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn Hợp Đồng này; (iii) báo cáo hiện trạng Tài Sản 

Cầm Cố ngay khi nhận được yêu cầu của Công Ty và/hoặc khi Tài Sản Cầm Cố bị hư hỏng hoặc 

có nguy cơ bị hư hỏng; (iv) hỗ trợ Công Ty thực hiện quyền giám sát việc quản lý Tài Sản Cầm Cố 

trong thời gian thực hiện Hợp Đồng khi có yêu cầu. 

V. Phí Tư Vấn 

Tuỳ thuộc vào điều khoản thỏa thuận giữa Khách Hàng và Đối Tác và thỏa thuận hợp tác giữa 

Đối Tác và Công Ty theo từng thời kỳ, Phí Tư Vấn sẽ được Công Ty thu hộ cho Đối Tác theo 

mức và số lần phù hợp với thỏa thuận của các bên theo từng thời kỳ. 

VI. Quyền Và Nghĩa Vụ ̣Của Công Ty 

Công Ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

1. Toàn quyền chấp thuận việc giải ngân Khoản Vay theo yêu cầu hoặc xác nhận của Khách 

Hàng thông qua Phương Thức Thông Báo được quy định trong Hợp Đồng này. Khi thực 

hiện Thông Báo đến Khách Hàng, Công Ty được quyền ghi âm, lưu giữ lại bất kỳ tài liệu, 

dữ liệu trao đổi qua điện thoại giữa Công Ty và Khách Hàng, và Khách Hàng xác nhận và 

đồng ý rằng dữ liệu ghi âm là bằng chứng hợp pháp có giá trị chứng minh trong trường hợp 

Khách Hàng thực hiện bất kỳ yêu cầu liên quan đến Hợp Đồng thực hiện qua điện thoại; 

2. Yêu cầu Khách Hàng thanh toán đầy đủ Số Tiền Đến Hạn Thanh Toán theo Hợp Đồng 

và/hoặc bổ sung, thay thế bất kỳ tài sản khác để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp 

Đồng vào bất kỳ thời điểm nào mà Công Ty cho là cần thiết phù hợp quy định pháp luật 

hiện hành; 



 

3. Yêu cầu Khách Hàng cung cấp, bổ sung và/hoặc xuất trình bằng chứng về quyền sở hữu 

của Khách Hàng và/hoặc nguồn gốc đối với Tài Sản theo quy định của pháp luật, cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền hoặc vào bất kỳ thời điểm nào mà Công Ty cho là phù hợp; 

4. Yêu cầu Khách Hàng bồi thường bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm, kiện đòi, mất mát, hư tổn, 

chi phí có liên quan tới hoặc phát sinh từ các giao dịch giữa hai bên theo Hợp Đồng liên 

quan tới Khoản Vay, Tài Sản, việc cầm cố, quản lý và khai thác Tài Sản; 

5. Giao Tài Sản Cầm Cố cho Khách Hàng quản lý, khai thác và sử dụng phù hợp thỏa thuận 

tại Hợp Đồng này; 

6. Yêu cầu Khách Hàng xuất trình/báo cáo hiện trạng Tài Sản Cầm Cố /hoàn trả lại Tài Sản 

Cầm Cố và bất kỳ yêu cầu khác vào bất cứ khi nào Công Ty xét thấy cần thiết; 

7. Yêu cầu Khách Hàng lập tức bàn giao lại Tài Sản Cầm Cố ngay khi xảy ra bất kỳ Sự 

Kiện Rủi Ro nào được quy định theo Hợp Đồng và/hoặc khi có trường hợp mà theo quan 

điểm của Công Ty có thể làm hư hại hoặc đe hoạ gây thiệt hại đối với Tài Sản Cầm Cố 

và/hoặc bất kỳ trường hợp nào mà Công Ty xem là cần thiết; 

8. Không phải trả thù lao, tiền công, chi phí bảo quản hay bất cứ lợi ích vật chất nào cho 

Khách Hàng đối với việc khai thác và quản lý Tài Sản Cầm Cố này; 

9. Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bất kỳ lúc nào hoặc khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện 

Rủi Ro nào theo Hợp Đồng này; 

10. Tuân thủ theo điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. 

VII. Quyền Và Nghĩa Vu ̣Của Khách Hàng 

Khách Hàng có các quyền và nghĩa vụ sau: 

1. Được yêu cầu vay các Khoản Vay Bổ Sung, Khoản Vay Tiếp Theo theo quy định tại Hợp 

Đồng; 

2. Thanh toán đầy đủ nghĩa vụ của Khách Hàng khi đến hạn theo quy định của Hợp Đồng; 

3. Cung cấp và/hoặc xuất trình bản gốc chứng từ chứng minh quyền sở hữu hoặc nguồn gốc 

Tài Sản khi Công Ty và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; 

4. Thông báo cho Công Ty về quyền của người thứ ba đối với Tài Sản, nếu có; 

5. Đồng ý rằng Công Ty có toàn quyền thay đổi, sửa đổi Điều khoản và Điều kiện Chung 

nếu được sự đồng ý của Khách Hàng bằng văn bản; 

6. Khách Hàng không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn và chỉ được sử dụng 

Tài Sản, nếu được sự đồng ý của Công Ty; 

7. Khách Hàng cam kết vô điều kiện về việc chịu trách nhiệm, bồi thường và đảm bảo Công 

Ty được loại trừ khỏi tất cả các trách nhiệm, bồi thường, kiện đòi, thiệt hại, mất mát, hư 

tổn, chi phí có liên quan tới hoặc phát sinh từ các giao dịch giữa hai bên theo Hợp Đồng 

liên quan tới Khoản Vay và liên quan tớiviệc cầm cố và quản lý, khai thác và sử dụng Tài 

Sản, nếu không do lỗi của Công Ty; 

8. Hỗ trợ Công Ty thực hiện quyền giám sát trong việc quản lý Tài Sản trong thời gian thực 

hiện Hợp Đồng; 

9. Bảo quản, quản lý, sử dụng và giám sát Tài Sản, có nghĩa vụ bảo đảm và giữ gìn Tài Sản 

giống với tình trạng ban đầu khi nhận giữ Tài Sản; 

10. Báo cáo kịp thời cho Công Ty về nguy cơ hư hỏng Tài Sản; 

11. Hoàn trả lại Tài Sản cho Công Ty ngay khi nhận được yêu cầu của Công Ty vào bất kỳ 

thời điểm nào trong thời hạn Hợp Đồng; 

12. Tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, trách nhiệm phát sinh đối với việc lưu giữ, 



bảo quản và sử dụng Tài Sản cũng như bất kỳ thiệt hại phát sinh liên quan đến Tài Sản 

trong thời hạn Hợp Đồng; 

13. Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại, mất mát, hư tổn nào xảy ra đối với Tài Sản vì bất kỳ 

lí do gì trong thời hạn Hợp Đồng hoặc Khách Hàng vi phạm bất kỳ điều khoản và điều 

kiện nào được quy định trong Hợp Đồng thì Khách Hàng có trách nhiệm: 

 bồi thường tất cả những thiệt hại, mất mát, hư tổn đối với Tài Sản và thực hiện 

khắc phục thiệt hại, khôi phục hiện trạng ban đầu của Tài Sản; 

 bồi thường chi phí, phí tổn mà Công Ty phải gánh chịu do lỗi Khách Hàng gây 

ra; và 

 hoàn trả Tài Sản lại ngay khi Công Ty yêu cầu mà không làm ảnh hưởng đến các 

quyền khác cũng như quyền được bồi thường của Công Ty. 

14. Khách Hàng sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu khiếu nại nào đối với Công Ty về yêu cầu 

bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào do Công Ty đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo 

điều khoản của Hợp Đồng này. 

VIII. Cam Kết Của Khách Hàng 

Khách Hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công Ty về những lời cam đoan sau đây: 

1. Khách Hàng sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc thực 

hiện các nghĩa vụ của Khách Hàng theo quy định trong Hợp Đồng và các văn bản liên 

quan; 

2. Bất kỳ thông tin do Khách Hàng cung cấp cho Công Ty theo Hợp Đồng là đúng và chính 

xác; 

3. Khách Hàng chịu trách nhiệm đối với bất kỳ yêu cầu, thông báo, xác nhận nào của Khách 

Hàng được thực hiện thông qua điện thoại và đồng ý rằng các yêu cầu, thông báo, chỉ thị đó 

làm phát sinh, xác lập trách nhiệm pháp lý và có hiệu lực ràng buộc đối với Khách Hàng 

theo Hợp Đồng; 

4. Nếu có bất kỳ sự thay đổi thông tin nào của Khách Hàng (bao gồm: thông tin liên quan 

điện thoại đăng ký, địa chỉ cư trú, và bất kỳ thông tin nào khác có khả năng làm ảnh 

hưởng đến khả năng trả nợ của Khách Hàng), Khách Hàng cam kết và có trách nhiệm 

thông báo cho Công Ty ngay khi có bất kỳ thay đổi; 

5. Tài Sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng, hiện không có tranh chấp; không 

bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật; có nguồn gốc hợp pháp 

để được cầm cố, quản lý và khai thác theo Hợp Đồng và hiện đang không được thế chấp, 

cầm cố, bảo lãnh ở bất kỳ nơi nào khác cho bất cứ bên thứ ba nào; và 

6. Việc giao kết Hợp Đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. 

7. Khách hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung quy định tại Điều khoản và   

điều    kiện    sử    dụng    dịch    vụ    trước    khi    ký    Hợp    Đồng    này  tại 
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IX. Sự Kiện Rủi Ro  

Mỗi sự kiện hoặc trường hợp quy định sau đây được coi là một Sự Kiện Rủi Ro: 

1. Khách Hàng không tuân thủ bất cứ quy định nào của Hợp Đồng hoặc bất cứ văn bản, tài 

liệu nào khác liên quan, bao gồm cả việc không thanh toán bất cứ số tiền gốc, tiền lãi, 

khoản phí hoặc số tiền nào khác phải trả theo quy định trong Hợp Đồng hoặc bất kỳ văn 

bản liên quan khác khi đáo hạn thanh toán; 

2. Khách Hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ với bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ liên 

quan đến việc cấp các Khoản Vay theo Hợp Đồng này được xem là vi phạm Hợp Đồng; 

3. Bất cứ khẳng định hoặc tuyên bố nào được đưa ra hoặc coi là được đưa ra bởi Khách Hàng 

trong Hợp Đồng hoặc bất kỳ văn bản liên quan nào là không đúng hoặc sai lệch tại thời 

điểm được đưa ra hoặc coi là được đưa ra; 

4. Bất cứ sự kiện nào hoặc một loạt các sự kiện xảy ra mà theo quy định pháp luật hiện hành 

là có thể có ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến tính hình tài chính của Khách Hàng; 

5. Khách Hàng không thanh toán, thanh toán không đầy đủ Số Tiền Đến Hạn Thanh Toán; 

Vào bất cứ thời điểm nào sau khi một Sự Kiện Rủi Ro xảy ra và tiếp diễn, Công Ty có quyền: 

1. Tuyên bố đến hạn thanh toán ngay lập tức toàn bộ hoặc bất cứ phần còn lại nào của Khoản 

Vay cùng với tiền lãi phát sinh và tất cả các số tiền khác đã phát sinh và chưa được thanh 

toán theo quy định của Hợp Đồng; 

2. Thu hồi Tài Sản và tiến hành xử lý Tài Sản theo quy định tại Hợp Đồng. Số tiền thu được 

từ việc xử lý tài sản sẽ được sử dụng để thanh toán toàn bộ dư nợ vay của Khách Hàng tại 

Công Ty theo thứ tự như được quy định tại Khoản 11 Mục II của Điều Khoản và Điều 

Kiện Chung; 

3. Chấm dứt tất cả các nghĩa vụ của Công Ty theo Hợp Đồng và các văn bản liên quan; và 

4. Thực hiện tất cả các quyền và chế tài của Công Ty theo quy định tại Hợp Đồng và các 

văn bản liên quan. 

 

X. Bồi Thường Thiệt Hại 

Khách Hàng sẽ bồi hoàn cho Công Ty về bất cứ chi phí, tổn thất hoặc trách nhiệm nào phát sinh đối 

với Công Ty do: 

1. Xảy ra bất cứ Sự Kiện Rủi Ro nào; 

2. Thông tin do Khách Hàng cung cấp hoặc xác nhận được cho là thông tin sai lệch và/hoặc 

lừa dối dưới bất kỳ hình thức nào; 

3. Bất cứ cuộc điều tra, kiện tụng (hoặc quyết định hoặc thủ tục tố tụng liên quan đến Khách 

Hàng) hoặc liên quan đến các giao dịch dự kiến hoặc được tài trợ theo Hợp Đồng và các 

văn bản liên quan; và 

4. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán Số Tiền Đến Hạn Thanh Toán (hoặc bất kỳ số tiền phải 

thanh toán nào được quy định tại Hợp Đồng). 

XI. Quy Định Chung 

1. Khách Hàng bằng văn bản này đồng ý và cho phép Công Ty được quyền chuyển giao và 

tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba bất cứ thông tin nào liên quan đến Khách Hàng và/hoặc vấn đề 

liên quan đến Hợp Đồng và/hoặc tài liệu bảo đảm tại bất cứ thời điểm nào mà Công Ty 

theo quyết định của mình cho là đúng đắn và cần thiết. Khách Hàng đồng ý rằng những 

thông tin nói trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi Công Ty và công 

ty quản lý, các chi nhánh, công ty con và các công ty thành viên khác của Công Ty (bất kể 

trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc được trao đổi cho hoặc với tất cả các bên mà 

Công Ty thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. 



2. Chi tiết các mức phí cụ thể theo Hợp Đồng sẽ được quy định trong biểu phí chung do 

Công Ty ban hành theo từng thời kỳ và/hoặc được quy định trong Thông Báo được gửi 

Khách Hàng. Biểu Phí là một phần không thể tách rời của Điều Khoản và Điều Kiện 

Chung. 

3. Tùy thuộc vào lựa chọn của Khách hàng, Khách hàng có thể đăng ký Phương Thức Thông 

Báo phù hợp với các thông tin Khách Hàng đã cung cấp tại phần thông tin các bên của 

Hợp Đồng này. Theo đó, bất kỳ Thông Báo nào được gửi đến Khách Hàng hoặc bất kỳ 

Thông Báo nào do Công Ty và/hoặc Đối Tác gửi tới Khách Hàng liên quan đến Hợp Đồng 

bằng Phương Thức Thông Báo sẽ được coi là đã gửi và đã nhận được nếu Công Ty/Đối 

tác không nhận được thông báo không gửi thành công. Đồng thời, bất kỳ Thông Báo hoặc 

bất kỳ văn bản nào do Khách hàng gửi đến cho Công Ty/Đối tác do Công Ty chỉ định 

bằng Phương Thức Thông Báo có giá trị ràng buộc và hiệu lực pháp lý nếu Công Ty/Đối 

tác nhận được. 

4. Khách Hàng đồng ý rằng, theo quy định của pháp luật, nếu Khách Hàng chậm trễ trong 

việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, Công Ty có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao 

nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng cùng với tất cả các quyền và nghĩa vụ có liên quan 

(“Khoản Phải Thu”) cho bên thứ ba (“Bên Nhận Chuyển Nhượng”) khi pháp luật có yêu 

cầu hoặc để thực hiện việc xử lý nợ theo quy trình xử lý nợ của Công Ty hoặc trong 

trường hợp sáp nhập, mua bán công ty. Khách Hàng đồng ý rằng, Công Ty có quyền thế 

chấp Khoản Phải Thu cho bên thứ ba được phép nhận thế chấp Khoản Phải Thu đó theo 

quy định của pháp luật Việt Nam (“Bên Nhận Thế Chấp”). Khách Hàng cam kết sẽ hợp tác 

với Bên Nhận Chuyển Nhượng trong việc thực hiện thanh toán Khoản Phải Thu 

5. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này (hoặc bất kỳ phần nào của nó) trở thành 

bất hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì tính hợp lệ, hợp pháp hoặc tính bắt 

buộc của những nội dung còn lại của Hợp Đồng sẽ không vì thế mà bị ảnh hưởng hay mất 

hiệu lực; 

6. Hợp Đồng được điều chỉnh theo quy định pháp luật Việt Nam. Trường hợp có tranh chấp 

phát sinh sẽ được các Bên giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Tp. Hồ Chí 

Minh; 

7. Hợp Đồng có hiệu lực từ ngày Hợp Đồng được ký kết cho đến khi Hợp Đồng được chấm 

dứt theo quy định tại Hợp Đồng. Bất kể các quy định này, Công Ty có toàn quyền thay 

đổi, bổ sung và/hoặc đơn phương chấm dứt Hợp Đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng 

việc thông báo trước cho Khách Hàng một thời gian hợp lý và phải được Khách Hàng 

đồng ý bằng văn bản. Khi Hợp Đồng được chấm dứt theo Mục này và Khách Hàng đã 

hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng này thì: 

 Hợp Đồng này sẽ tự động được thanh lý và Tài Sản Cầm Cố sẽ tự động được giải 

toả khỏi nghĩa vụ bảo đảm theo thỏa thuận cầm cố quy định tại Hợp Đồng mà 

không phải ký thêm bất kỳ tài liệu nào khác; 

 Tài Sản được xem là đã hoàn trả lại cho Khách Hàng vào thời điểm Khoản Vay 

đã được tất toán tại Công Ty; và 

 Khách Hàng cam kết và xác nhận không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào. 

 

 

 

  



 

THÔNG BÁO BIỂU LÃI SUẤT CỦA HỢP ĐỒNG VAY CẦM CỐ 

Công ty TNHH TMDV Lợi Tín trân trọng thông báo Biểu lãi suất của Hợp Đồng Vay Cầm Cố như sau: 

Khách Hàng vui lòng tham khảo Thông báo biểu lãi suất của Hợp Đồng Vay Cầm Cố tại đường link sau 

đây: https://oncredit.vn/agreements/Template%20of%20Loan%20Contract.pdf 

 

 Số Tiền Vay 

(VND) 

Kỳ hạn của khoản vay (ngày) 

5 ngày (*) 10 ngày 20 ngày 30 ngày 

Tiền Lãi 
(đồng) 

500.000 0 2700 5400 8100 

1.000.000 0 5400 10800 16200 

1.500.000 0 8100 16200 24300 

2.000.000 0 10800 21600 32400 

2.500.000 0 13500 27000 40500 

3.000.000 0 16200 32400 48600 

3.500.000 0 18900 37800 56700 

4.000.000 0 21600 43200 64800 

4.500.000 0 24300 48600 72900 

5.000.000 0 27000 54000 81000 

5.500.000 0 29700 59400 89100 

6.000.000 0 32400 64800 97200 

6.500.000 0 35100 70200 105300 

7.000.000 0 37800 75600 113400 

7.500.000 0 40500 81000 121500 

8.000.000 0 43200 86400 129600 

8.500.000 0 45900 91800 137700 

9.000.000 0 48600 97200 145800 

9.500.000 0 51300 102600 153900 

10.000.000 0 54000 108000 162000 

Lãi Suất Quá 

Hạn 

Lãi Suất Quá Hạn bằng 100% Lãi Suất trong hạn 

 

 Biểu lãi suất nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Khoản lãi suất là số tiền cố định được 

tính dựa trên Số Tiền Vay và Thời Hạn Vay của Khoản Vay đó tại Hợp Đồng. Trường hợp vì bất kỳ ký do 

gì Khách hàng hủy bỏ hoặc chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn, Khoản lãi suất của những ngày còn 

lại theo thời hạn Hợp Đồng được chuyển thành Phí Tư Vấn và chuyển về cho Đối Tác của Công 

ty. 

 Thông báo biểu lãi suất này có thể được thay đổi theo từng thời kỳ và việc thay  đổi  này  sẽ  được  

thông  báo qua các hình thức thông báo khác tới Khách Hàng quy định tại Hợp Đồng Vay Cầm 

Cố trước khi được áp dụng. Các thay đổi, cập nhật này sẽ không áp dụng với các Hợp Đồng Vay 

Cầm Cố đã ký trước thời điểm có hiệu lực của các thay đổi, cập nhật. 

https://oncredit.vn/agreements/Template%20of%20Loan%20Contract.pdf


 Thông báo lãi suất này là một bộ phận không tách rời Hợp Đồng Vay Cầm Cố được xác lập giữa 

Công ty và khách hàng. 

 (*) Đối với Khoản Vay đầu tiên, Lãi Suất áp dụng tại thời điểm ký Hợp Đồng là 0%/năm. 
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