
 

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM  
Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, Số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM  

Tel: (028) 3513 6868    Fax: (028) 3899 1844    Website: www.homecredit.vn                                                     
 

  Ver 08.2021 

This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside of the organization.  

THỎA THUẬN CUNG CẤP THÔNG TIN TÍN DỤNG CHO CÔNG TY THÔNG TIN TÍN DỤNG 

Căn cứ quy định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và các quy định pháp luật 
khác liên quan, tổ chức tham gia và khách hàng vay cùng thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận để thực hiện 
cung cấp thông tin tín dụng cho công ty thông tin tín dụng với những nội dung như sau: 

1. Bên A (Khách hàng): …………………….. 

Số CMND/CCCD/hộ chiếu:……………….. 

Địa chỉ thường trú: ……………… 

Số điện thoại: ………………….. 

2. Bên B (Tổ chức tham gia): Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307672788 cấp lần đầu ngày 05/03/2009; Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, Số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM; 
Người đại diện theo pháp luật: Annica Maria Witschard. 

3. Nội dung thỏa thuận gồm: 

a) Bên A đồng ý cho Bên B cung cấp thông tin tín dụng của Bên A tại Bên B cho công ty thông tin tín dụng 

(“Đối tác”) mà Bên B đang là tổ chức tham gia (hoặc dự kiến là tổ chức tham gia) và Bên B được nhận lại 
thông tin từ Đối tác. 

b) Bên B có trách nhiệm thông báo với Bên A thông tin về Đối tác tại điểm a khoản này (bằng phương thức 

do Bên B xem xét phù hợp): 

- Tại thời điểm ký kết văn bản này, Đối tác là:  

Công Ty Cổ Phần Thông Tin Tín Dụng Việt Nam; Giấy CNĐKDN số 0102547296 cấp lần đầu ngày 27 
tháng 11 năm 2007. 

- Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày Bên B cam kết cung cấp thông tin tín dụng với một Đối 

tác mới. 

c) Nội dung thông tin tín dụng được cung cấp (“Thông tin”): tất cả các thông tin tín dụng của Bên A tại Bên 

B và cụ thể theo thỏa thuận của Bên B và Đối tác (“Thỏa thuận”). Việc thực hiện cung cấp thông tin tín 
dụng của Bên B cho Đối tác: Đối tác chỉ được sử dụng Thông tin theo Thỏa thuận, đảm bảo phù hợp với quy 
định pháp luật.  

d) Khi Đối tác (tại điểm b khoản này) bị thu hồi Giấy chứng nhận, Bên B sẽ ngừng cung cấp thông tin tín 
dụng của Bên A cho Đối tác và Bên A đồng ý thông tin tín dụng của Bên A tại Đối tác được xử lý theo quy 

định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. 

Bên B có trách nhiệm thông báo với Bên A về việc xử lý thông tin tín dụng của Bên A trong thời hạn tối đa 
10 ngày làm việc, kể từ ngày Bên B nhận được thông báo của Đối tác về phương án xử lý thông tin tín dụng. 

Bản đăng ký này được ký thông qua phương tiện điện tử. Các bên đồng ý Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ 

ngày ký cho đến khi bị chấm dứt bởi các Bên bằng văn bản. 

 Khách hàng 

 

Đại diện Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit 

Việt Nam 

 


