
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

 

Số: [...] 

 

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

 Ông/Bà: [...] 

CMND số: [...] 

Điện thoại: [...] 

Địa chỉ thường trú: 

[...] Ngày sinh: [...] 

Email: [...] 

Số tài khoản: […] 

Mở tại: […] 

(Sau đây gọi là “Khách Hàng” ) 

Và 

 Bên cung cấp Dịch Vụ: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tài chính OnCredit 

Địa chỉ: Tầng 8, Cantavil Premier, 01 Đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Đại diện bởi: Lê Thanh Huỳnh Cang 

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành 

Số Điện thoại: 1900636527 

Email: hotro@oncredit.vn 

(Sau đây gọi là “OnCredit”) 

Căn cứ nhu cầu Khách Hàng, OnCredit theo đây đồng ý cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến 

các Khoản Vay trên thị trường cho Khách Hàng theo các điều khoản và điều kiện sau đây 

(“Hợp Đồng”): 

 

I. Giải thích thuật ngữ 

 

1. “Khách Hàng” là bên sử dụng dịch vụ trong Hợp Đồng này, được nêu tại phần đầu 

của Hợp Đồng. 

2. “OnCredit” là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tài chính OnCredit 

3. “Hợp Đồng” là Hợp Đồng Dịch Vụ này được ký giữa OnCredit và Khách Hàng. 

4. “Hợp Đồng Vay” là Hợp Đồng Vay giữa Bên Cho Vay và Khách Hàng, đã ký cùng 

ngày với Hợp Đồng này. 

5. “Bên Cho Vay” là Công ty TNHH TMDV Lợi Tín, cung cấp Khoản Vay cho Khách 

Hàng thông qua dịch vụ được cung cấp bởi OnCredit và/hoặc đối tác nào khác do 

OnCredit chỉ định cho mục đích tiêu dùng cá nhân. Bên Cho Vay là bên Đối tác do 

OnCredit chỉ định làm bên thu hộ các khoản Phí Tư Vấn mà Khách Hàng có nghĩa 

vụ phải thanh toán cho OnCredit theo Hợp Đồng này. 

6. “Khoản Vay” là khoản vay do Bên Cho Vay cấp cho Khách Hàng theo Hợp Đồng 

Vay. 

7. “Phí Tư Vấn” là khoản phí mà Khách Hàng phải thanh toán cho OnCredit do sử dụng 
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dịch vụ do OnCredit cung cấp theo điều khoản điều kiện quy định tại Hợp Đồng. 

Mức Phí Tư Vấn được quy định tại Mục III của Hợp Đồng. 

8. “Phí Tư Vấn Bổ Sung” là khoản phí mà Khách Hàng phải thanh toán cho OnCredit 

do sử dụng dịch vụ do OnCredit cung cấp căn cứ vào Khoản Vay Bổ Sung được Bên 

Cho Vay cung cấp cho Khách Hàng. Mức Phí Tư Vấn Bổ Sung là mức phí được quy 

định tại Mục III của Hợp Đồng. 

9. “Ngày Đến Hạn Thanh Toán” là ngày đến hạn mà Khách Hàng phải thanh toán khoản 

Phí Tư Vấn cho OnCredit và các khoản tiền đến hạn phải thanh toán khác (nếu có) 

theo quy định tại Hợp Đồng. Ngày Đến Hạn Thanh Toán trùng với Ngày Đến Hạn 

Thanh Toán được quy định trong Hợp Đồng Vay. 

10. “Khoản Tiền Đến Hạn” là toàn bộ Phí Tư Vấn và khoản tiền đến hạn phải thanh toán 

khác (nếu có) mà Khách Hàng phải thanh toán cho OnCredit theo quy định tại Hợp 

Đồng này. 

11. “Phí Tư Vấn Gia Hạn” là Phí Tư Vấn mà Khách hàng phải thanh toán cho OnCredit 

do sử dụng dịch vụ tư vấn gia hạn do OnCredit cung cấp theo điều khoản điều kiện 

quy định tại Hợp Đồng. Mức Phí Tư Vấn Gia Hạn cũng bằng mức Phí Tư Vấn được 

quy định tại Biểu phí dịch vụ tư vấn tài chính đính kèm theo Hợp Đồng. 

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

OnCredit 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 OnCredit 

quyết định theo từng thời kỳ. 

13. “Thông Báo Cho Khách Hàng” là các thông báo/ chấp thuận/ xác nhận (tùy từng 

trường hợp) hợp lệ của OnCredit gửi cho Khách Hàng về các nội dung nhất định được 

tham chiếu theo Hợp Đồng này, được gừi qua hinh thức tin nhắn gửi đi từ tổng đài tin 

nhắn “OnCredit” (hoặc thương hiệu, tên gọi khác theo quyết định của OnCredit trong 

từng thời kỳ) và/hoặc 

gọi điện thoại trưc̣   tiếp qua số điện thoại di động của Khách Hàng như được quy định 
tại 

Hợp Đồng này và/hoặc bằng hình thức khác phù hợp với pháp luật hiện hành. 

14. “Phương Thức Thông Báo” là phương thức mà Khách Hàng đăng ký sử dụng để nhận 

và gửi văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện Hợp Đồng này bao gồm các hình 

thức như điện thoại, bưu điện, tin nhắn, email, website, ứng dụng do OnCredit quy 

định theo từng thời kỳ. 

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

tại OnCredit và được Bên Cho Vay giải ngân. 

16. “Khoản Vay Tiếp Theo” là các khoản vay kế tiếp mà Khách Hàng đăng ký tại 

OnCredit và được Bên Cho Vay 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. 

17. “Khoản Vay Bổ Sung”: là khoản vay do Khách Hàng yêu cầu Bên Cho Vay 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. 



II. Phạm Vi Dịch Vụ 

Khách Hàng sau đây chỉ định và OnCredit chấp nhận cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến 

các Khoản Vay của Khách Hàng tại Bên Cho Vay bao gồm việc (i) Thu thập và phân tích 

thông tin của Khách Hàng; (ii) tư vấn đặc tính sản phẩm vay phù hợp; (ii) tư vấn điều kiện 

vay đối với Khách Hàng, các hồ sơ giấy tờ, quy định cần thiết cho Khoản Vay; (iii) hỗ trợ 

Khách Hàng trong việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết liên quan Khoản Vay và tài liệu khác có 

liên quan; (iv) sắp xếp 

việc ký kết Hợp Đồng Vay và các tài liệu khác có liên quan; (v) thưc̣   hiện các dịch vụ liên 
quan 

hỗ trợ và kết nối thông tin liên lạc giữa Khách Hàng và Bên Cho Vay; và (vi) hỗ trợ các 

dịch vụ khác sau khi Khoản Vay được giải ngân bao gồm việc tư vấn các khoản vay kế tiếp, 

gia hạn các khoản vay phù hợp với quy định của Bên Cho Vay và thỏa thuận vay mà Khách 

Hàng đã và/hoặc sẽ ký với Bên Cho Vay theo từng thời kỳ. 

III. Phí Tư Vấn 

 

1. Phí Tư Vấn: [...] VND và chỉ phát sinh khi và chỉ khi Khách Hàng ký kết Hợp Đồng 

Vay với Bên Cho Vay. Đối với Khoản Vay đầu tiên, nếu Khách Hàng thanh toán đầy 

đủ Khoản Tiền Đến Hạn vào Ngày Đến Hạn Thanh Toán, Phí Tư Vấn được áp dụng 

là 0 VND. 

2. Phí Tư Vấn được tính dưa ̣ trên Số Tiền Vay và Thời Hạn Vay của Khoản Vay đó 

(tham 

chiếu theo Hợp Đồng Vay). Phí Tư Vấn không được hoàn trả dưới bất kỳ trường hợp nào. 

3. Phí Tư Vấn Gia Hạn được áp dụng đối với mỗi lần Khoản Vay được gia hạn. Phí Tư Vấn 

Gia Hạn được tính dưa ̣  trên với mức Phí Tư Vấn được áp dụng tại thời điểm ký Hợp 

Đồng 

này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 11 Điều này. Phí Tư Vấn Gia Hạn không được 

hoàn trả dưới bất kỳ trường hợp nào. 

4. Phí Tư Vấn và Phí Tư Vấn Gia Hạn theo Hợp Đồng này sẽ đến hạn thanh toán vào 

Ngày Đến Hạn Thanh Toán của Khoản Vay tương ứng theo Hợp Đồng Vay. 

5. Thông Báo Gửi Khách Hàng là phần không tách rời của Hợp Đồng này và có thể 

được 

thưc̣   hiện  bởi  OnCredit  và/hoặc  thông  qua  các  bên  cung  cấp  dịch  vụ,  các  đối  tác  

do 

OnCredit chỉ định trong từng thời kỳ. 

6. Khách Hàng đồng ý rằng Phí Tư Vấn và các khoản phí khác theo Hợp Đồng này có 

thể được cập nhật hoặc thay đổi trong từng thời kỳ tùy theo quyết định của OnCredit 

và chỉ được áp dụng khi Khách Hàng đồng ý bằng văn bản. Phí Tư Vấn và các 

khoản phí khác theo Hợp Đồng này được tính dưa ̣ trên Số Tiền Vay và Thời Hạn 

Vay của Khoản Vay thuộc Phạm Vi Dịch Vụ mà OnCredit cung cấp và không vượt 

quá 80%/năm. 

7. OnCredit theo đây ủy quyền và Khách Hàng đồng ý rằng Bên Cho Vay là bên được 

OnCredit ủy quyền không hủy ngang thu hộ toàn bộ các Khoản Tiền Đến Hạn mà 



Khách Hàng có nghĩa vụ phải thanh toán cho OnCredit theo Hợp Đồng này. Khoản 

Tiền Đến Hạn này sẽ được thu cùng thời điểm với các nghĩa vụ thanh toán mà Khách 

Hàng phải thanh toán cho Bên Cho Vay theo quy định tại Hợp Đồng Vay. Thủ tục 

thanh toán cho Bên Cho Vay được công bố tại website www.oncredit.vn. 

8. Khách hàng cam kết và đảm bảo chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm có liên quan đến 

việc sử dụng dịch vụ của OnCredit theo Hợp Đồng này, trừ trường hợp do lỗi của 

OnCredit; và Bên Cho Vay được miễn trừ bất kỳ trách nhiệm liên quan việc sử dụng 

dịch vụ theo Hợp Đồng này. 

9. Các bên đồng ý rằng Khách Hàng sẽ thanh toán Phí Tư Vấn Thanh Toán Trễ Hạn, đã 

bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), cho mỗi lần OnCredit hỗ trợ việc đàm phán 

giữa Khách Hàng và Bên Cho Vay liên quan đến nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng 

bị quá hạn trong trường hợp Khách Hàng không thanh toán hoặc không thanh toán 

đầy đủ nghĩa vụ thanh toán vào Ngày Đến Hạn Thanh Toán theo quy định tại Hợp 

Đồng Vay, cụ thể: 

a. Đối với Khoản Vay Đầu Tiên, OnCredit chỉ hỗ trợ tối đa 02 lần đàm phán 

giữa Khách Hàng và Bên Cho Vay, và Khách Hàng phải thanh toán Phí Tư 

Vấn Thanh toán Trễ Hạn là 15% Số Tiền Vay, nhưng không vượt quá 150.000 

VND cho mỗi lần đàm phán tương ứng ngày trễ hạn thanh toán thứ nhất và 

thứ mười một. 

b. Đối với Khoản Vay Tiếp Theo, OnCredit hỗ trợ tối đa 05 lần đàm phán giữa 

Khách Hàng và Bên Cho Vay, và Khách Hàng phải tiếp tục thanh toán Phí Tư 

Vấn Thanh Toán Trễ Hạn là 10% Số Tiền Vay, nhưng không vượt quá 

300.000 VND cho mỗi lần đàm phán tương ứng ngày trễ hạn thanh toán thứ 

nhất, thứ sáu, thứ mười một, thứ hai mươi mốt và thứ ba mươi. 

c. Trong mọi trường hợp, tùy theo t ình hình thực tế của Khách Hàng, OnCredit 

được quyền giảm số lần và/hoặc mức Phí Tư Vấn Thanh Toán Trễ Hạn. 

10. Trong trường hợp việc đàm phán thành công dẫn đến Khách Hàng và Bên Cho Vay 

đồng ý gia hạn Khoản Vay, Khách Hàng không cần thanh toán Phí Tư Vấn Thanh 

Toán Trễ Hạn theo quy định tại Khoản 9 Mục II Hợp Đồng này, mà chỉ cần thanh toán 

mức phí [...] VNĐ cho OnCredit tương ứng với mỗi ngày trễ hạn được OnCredit hỗ 

trợ cho đến ngày Khoản Vay được gia hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 11 

Điều này. 

11. Đối với Khoản Vay Đầu Tiên và đang áp dụng Phí Tư Vấn là 0 VND, Phí Tư Vấn Gia 

Hạn là 0 VND nếu Khoản Vay Đầu Tiên chưa bị quá hạn. Nếu Khoản Vay Đầu Tiên bị 

quá hạn, Phí Tư Vấn Gia Hạn bằng 15% tổng dư nợ trong hạn mà Khách Hàng phải 

thanh toán tại thời điểm gia hạn. 

12. Đối với các lần gia hạn tiếp theo của Khoản Vay Đầu Tiên, Phí Tư Vấn Gia Hạn áp 

dụng bằng 15% tổng dư nợ trong hạn mà Khách Hàng phải thanh toán tại thời 

điểm gia hạn. Đồng thời, Khách hàng phải thực hiện các nghĩa vụ thanh toán còn tồn 

đọng phát sinh theo Hợp Đồng này (nếu có) tại thời điểm đề nghị gia hạn, trừ trường hợp các 

Bên có thỏa thuận khác. 
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13. Đối với các lần gia hạn tiếp theo của Khoản Vay Tiếp Theo, Phí Tư Vấn Gia Hạn áp 

dụng bằng tiền lãi trong hạn cộng các khoản phí mà Khách Hàng phải thanh toán tại 

thời điểm gia hạn. Đồng thời, Khách hàng phải thưc̣   hiện các nghĩa vụ thanh toán còn tồn 

đọng phát sinh theo Hợp Đồng này (nếu có) tại thời điểm đề nghị gia hạn, trừ trường hợp các 

Bên có thỏa thuận khác. 

IV. Thỏa Thuận Chung 

 

1. Khách hàng cam kết và xác nhận rằng tất cả thông tin, dữ liệu, tài liệu mà Khách 

Hàng cung cấp cho OnCredit theo quy định tai Hợp Đồng này thuộc quyền quản lý, 

sử dụng, sở hữu hợp pháp của Khách hàng; đúng sư ̣thật; chính xác trên mọi phương 

diện và không có thông tin nào được che giấu. 

2. Các bên hoàn toàn nhận thức được mọi rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn về lỗi, 

bảomật/riêng tư, thưc̣      hiện sai và/hoặc bị giả mạo khi lưạ  chọn Phương Thức Thông Báo; (ii) 

Tất cả văn bản giao dịch liên quan đến Hợp Đồng này được thưc̣   hiện theo Phương Thức 

Thông Báo có giá trị ràng buộc và hiệu lưc̣   pháp lý đối với các bên. 

3. Khách Hàng đồng ý và cho phép OnCredit được nhận thông tin liên quan Hợp Đồng 

Vay và tài liệu liên quan Hợp Đồng Vay. OnCredit được phép tiết lộ cho bất kỳ bên 

thứ ba bất cứ thông tin nào liên quan tới Khách Hàng và/hoặc liên quan đến Hợp 

Đồng, Hợp Đồng Vay và/hoặc tài liệu khác có liên quan tại bất cứ thời điểm nào mà 

OnCredit theo quyết định của mình cho là đúng đắn và cần thiết mà không phải xin ý 

kiến chấp thuận của Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý rằng những thông tin nói trên 

có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi OnCredit và công ty quản lý, 

các chi nhánh, công ty con và các công ty thành viên khác của OnCredit (bất kể trong 

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

OnCredit thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. 

4. Nếu có mâu thuẫn nào giữa bản gốc của các chứng từ và bản mà OnCredit đã nhận 

trước đó theo đúng Phương Thức Thông Báo, bản OnCredit đã nhận được ưu tiên áp 

dụng. 

5. Bất kỳ Thông Báo mà OnCredit gửi tới Khách Hàng liên quan đến Hợp Đồng này 

bằng Phương Thức Thông Báo sẽ được coi là đã gửi và đã nhận được nếu OnCredit 

không nhận được thông báo không gửi thành công; đồng thời, bất kỳ Thông báo hoặc 

bất kỳ văn bản nào do Khách hàng gởi đến cho OnCredit bằng Phương Thức Thông 

Báo có giá trị ràng 

buộc và hiệu lưc̣   pháp lý kề từ ngày OnCredit nhận được Thông Báo. 

6. Các bên đồng ý rằng việc giao kết Hợp Đồng này là hoàn toàn tư ̣nguyện, không bị lừa 

dối hoặc ép buộc. Bằng việc ký vào Hợp Đồng, các bên xác nhận đã đọc, hiểu, đồng ý 

và chịu sư ̣ràng buộc theo bởi các quy định của Hợp Đồng. 

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 https://oncredit.vn/dieu-

khoan- va-dieu-kien. 

V. Trách Nhiệm Của Các Bên 

1. OnCredit có các quyền và nghĩa vụ sau: 

https://oncredit.vn/dieu-khoan-va-dieu-kien
https://oncredit.vn/dieu-khoan-va-dieu-kien
https://oncredit.vn/dieu-khoan-va-dieu-kien


a. Tưṃình hoặc ủy quyền Đối Tác yêu cầu Khách Hàng thanh toán đầy đủ các 

khoản đến hạn theo Hợp Đồng; 

b. Yêu cầu Khách Hàng cung cấp bản chính các chứng từ pháp lý và/hoặc tài liệu 

khác theo yêu cầu của Bên Cho Vay và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

khi có yêu cầu; 

c. 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 mà Khách Hàng có lỗi gây ra; 

d. Chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn khi xảy ra bất kỳ Sư  ̣Kiện Rủi Ro và/hoặc 

khi có trường hợp mà theo quan điểm của OnCredit sẽ hoặc có nguy cơ làm 

ảnh hưởng đến hoạt động bình thường hoặc uy tín của OnCredit hoặc khi 

OnCredit xét thấy cần thiết; và  

e. Có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này với kinh 

nghiệm, kỹ năng và sư ̣thận trọng. 

 

2. Khách Hàng có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Thanh toán đầy đủ nghĩa vụ của Khách Hàng khi đến hạn theo quy định của 

Hợp Đồng; 

b. Cung cấp và/hoặc xuất trình bản gốc chứng từ chứng minh quyền sở 

hữu/nguồn gốc tài sản khi Bên Cho Vay và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu 

cầu; 

c. Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm, bồi thường và đảm bảo OnCredit 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 mà do Khách Hàng có lỗi gây ra; và 

d. Khách Hàng sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu khiếu nại nào đối với OnCredit về 

yêu cầu bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào thuộc bất kỳ tính chất nào do 

OnCredit đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo điều khoản của Hợp Đồng 

này. 

VI. Sự Kiện Rủi Ro 

1. Mỗi sư  ̣kiện hoặc trường hợp trong các sư  ̣kiện hoặc trường hợp quy định sau đây được 

coi là một Sư  ̣Kiện Rủi Ro: 

a. Khách Hàng không tuân thủ bất cứ quy định nào của Hợp Đồng này, Hợp 

Đồng Vay 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, Hợp Đồng Vay hoặc bất kỳ văn bản 

liên quan khác khi đến hạn thanh toán; 

b. 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 trên bất cứ phương diện trọng yếu nào tại thời điểm được 

đưa ra hoặc coi là được đưa ra; 



c. Bất cứ sư ̣kiện nào hoặc một loạt các sư ̣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; 

d. Khách Hàng không thanh toán, thanh toán không đầy đủ Số Tiền Đến Hạn. 

2. Vào bất cứ thời điểm nào sau khi một Sư  ̣Kiện Rủi Ro xảy ra và tiếp diễn, OnCredit 

có quyền: 

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

của Khoản Tiền Đến Hạn cùng với các số tiền khác đã phát sinh và chưa được 

thanh toán theo quy định của Hợp Đồng; 

b. Chấm dứt tất cả các nghĩa vụ của OnCredit theo Hợp Đồng và các văn bản 

liên quan; và 

c. Thưc ̣hiện tất cả các quyền và chế tài của OnCredit theo quy định tại Hợp Đồng 

và các văn bản liên quan. 

VII. Hiệu Lực và Luật Áp Dụng 

Hợp Đồng có hiệu lưc̣     từ ngày ký cho đến khi Hợp Đồng Vay bị chấm dứt hoặc hết hiệu lực 

hoặc bị chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại Hợp Đồng này. Hợp đồng này sẽ được tư  ̣

động gia hạn khi Hợp Đồng Vay được tư  ̣động gia hạn. Bất kể các quy định này, OnCredit 

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. Hợp Đồng này chịu sư ̣ điều chỉnh theo pháp luật Việt 

Nam. Các bên thừa nhận thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Tp. Hồ 

Chí Minh. 

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 chấp thuận ký 

Hợp Đồng này thông qua việc đã xác 

nhận “Đồng ý” và đã cung cấp mã 

OTP trong quá trình đăng ký vào lúc 

[...] 

 

 

 

 

 

  



THÔNG BÁO BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH 

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tài chính OnCredit thông báo Biểu phí dịch vụ tư vấn tài 

chính như sau: 

Khách Hàng vui lòng tham khảo Thông báo biểu phí dịch vụ tư vấn tài chính tại đường link 

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

Loại 

phí 

Giá trị dịch vụ 

được tư vấn 

(VND) 

Kỳ hạn của khoản vay (ngày) / Mức Phí Tư vấn (đồng) 

5 ngày 

(*) 

10 ngày 20 ngày 30 ngày 

Phí Tư 

Vấn 

(đồng) 

500.000 0 117300 194600 261900 

1.000.000 0 234600 389200 523800 

1.500.000 0 351900 583800 785700 

2.000.000 0 469200 778400 1047600 

2.500.000 0 586500 973000 1309500 

3.000.000 0 703800 1167600 1571400 

3.500.000 0 821100 1362200 1833300 

4.000.000 0 938400 1556800 2095200 

4.500.000 0 1055700 1751400 2357100 

5.000.000 0 1173000 1946000 2619000 

5.500.000 0 1290300 2140600 2880900 

6.000.000 0 1407600 2335200 3142800 

6.500.000 0 1524900 2529800 3404700 

7.000.000 0 1642200 2724400 3666600 

7.500.000 0 1759500 2919000 3928500 

8.000.000 0 1876800 3113600 4190400 

8.500.000 0 1994100 3308200 4452300 

9.000.000 0 2111400 3502800 4714200 

9.500.000 0 2228700 3697400 4976100 

10.000.000 0 2346000 3892000 5238000 

 

1. Biểu phí dịch vụ tư vấn tài chính nêu trên bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Khoản 

phí đã thu không được hoàn lại bất kể có yêu cầu hủy bỏ hoặc ngưng sử dụng Dịch vụ 

trước hạn. 

2. Thông báo biểu phí dịch vụ tư vấn tài chính này có thể được thay đổi theo từng thời kỳ 

và việc thay đổi này sẽ được thông báo công khai trên Website www.oncredit.vn hoặc 

qua các hình thức thông báo khác tới Khách Hàng 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.  

3. Thông báo biểu phí dịch vụ tư vấn tài chính này là một bộ phận không tách rời Hợp 

đồng Dịch vụ đã ký giữa OnCredit và Khách hàng. 

(*) Đối với Khoản Vay đầu tiên, nếu Khách Hàng thanh toán đầy đủ Khoản Tiền Đến 

Hạn vào Ngày Đến Hạn Thanh Toán, Phí Tư Vấn sẽ được áp dụng là 0 VND. 

https://oncredit.vn/agreements/Template%20of%20Service%20Contract.pdf
http://www.oncredit.vn/
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