
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERLOAN 

BỐ CÁO VỀ QUYỀN KINH DOANH VÀ CAM KẾT TUÂN THỦ 

 

Công ty cổ phần Interloan (Interloan Joint Stock Company) thành lập ngày 22/11/2018 tại Việt 

Nam với vai trò cung cấp dịch vụ kết nối tài chính chuyên nghiệp trong mô hình cho vay tiêu 

dùng cá nhân. Chúng tôi hướng đến việc giải quyết bài toán nhu cầu vay vốn của người lao 

động và cho vay từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua một nền tảng trung gian kết nối được 

xác thực và kiểm soát chặt chẽ. 

 

Là một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, chúng 

tôi tuân thủ các chính sách và các quy chuẩn cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo sự an toàn – minh 

bạch – hợp pháp trong quá trình kinh doanh. 

 

1. Bảo mật thông tin 

 

Interloan cam kết tuân thủ tuyệt đối nghĩa vụ bảo mật thông tin của tất cả người dùng tham 

gia sử dụng hệ thống của Interloan theo đúng quy định của pháp luật về cơ chế đảm bảo an 

toàn thông tin trên website và các ứng dụng phát triển liên quan. Các nghĩa vụ này được soạn 

thảo, chấp thuận dựa trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành của Luật An ninh mạng, Luật 

An toàn thông tin mạng, Luật giao dịch điện tử và các văn bản chuyên ngành. Việc công bố các 

quy chuẩn bảo mật thông tin cũng như ký kết các thỏa thuận bảo mật cụ thể giữa các bên tham 

gia cũng được xem là cơ chế minh bạch hóa và đảm bảo sự an toàn đối với việc lưu trữ, sử dụng 

thông tin giao dịch đặc thù. 

 

2. Minh bạch và trung thực 

 

Interloan đã và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát, xác thực và đối chiếu thông tin 

theo quy chuẩn quốc tế nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong giao dịch kết nối giữa người cho 

vay và người vay. Thông qua cơ chế xác thực nhiều cấp độ như tự xác thực, xác thực từ cá nhân, 

đơn vị tham chiếu thông qua, xác thực trực tiếp và trực tuyến từ Interloan, Interloan tiến hành 

cung cấp và thông tin có độ chính xác cao đến người dùng trong các giao dịch cụ thể. Bằng 

việc sử dụng các hệ thống đánh giá, chấm điểm tín nhiệm cho từng chủ thể, chúng tôi nỗ lực 

để minh bạch hóa các giao dịch nhằm giúp các bên nắm bắt chính xác mức độ rủi ro và cơ hội 

vay vốn, đầu tư vào từng thời điểm. 

 

3. Môi trường trung gian tài chính hợp pháp, lành mạnh 

 

Với vai trò là một đơn vị thực hiện chức năng trung gian kết nối và giải quyết các vấn đề về nhu 

cầu tài chính tiêu dùng, Interloan hiểu rằng một mô hình kinh doanh hợp pháp dưới sự chấp 

thuận của chính phủ và cơ quan chuyên ngành là cần thiết. Chúng tôi tham khảo, áp dụng hợp 

pháp và sử dụng các nguyên tắc linh hoạt trong pháp luật về tín dụng, về lãi suất, về nền tảng 

trung gian có yếu tố thương mại điện tử để đưa đến một giải pháp tài chính mới an toàn hơn 

và thuận tiện hơn. Sự thay đổi của pháp luật qua từng thời kỳ đòi hỏi chúng tôi phải thay đổi, 

điều chỉnh và luôn hướng tới việc xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp hơn và an toàn hơn, 

đặc biệt đối với các giao dịch điện tử trong lãnh thổ Việt Nam.  

  



4. Cam kết tuân thủ khác: 

 

- Không tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác ngoài các hoạt động trong phạm vi kinh 

doanh của mình; hoạt động như người cho vay hoặc người đi vay; phát hành các phiếu 

ghi nợ; giới thiệu người cho vay hoặc người cho vay; quảng cáo sai sự thật hoặc cung 

cấp thông tin sai lệch; thu phí từ người cho vay và người đi vay khi họ nộp đơn khiếu 

nại; 

 

- Không quảng cáo sai sự thật hoặc lợi dụng hình ảnh, thương hiệu của bên thứ ba để 

quảng cáo cho các mục tiêu đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư. Ngoài ra, Interloan cũng 

không được phép tuyên truyền các nội dung có tính chất thổi phồng, thông tin sai lệch, 

thiếu chính xác, gây hiểu nhầm, các nội dung cam kết chắc chắn về kết quả đầu tư. 

Interloan và mọi thành viên Interloan cũng không được phép có những hành vi hay phát 

ngôn có khả năng gây ra sự nhầm lẫn, ngộ nhận, hiểu nhầm cho nhà đầu tư; 

 

- Không Cung cấp bất kỳ sự bảo đảm khoản vay nào; 

 

- Không trực tiếp hoặc gián tiếp thu và hợp nhất quỹ của người cho vay; chia nhỏ thời hạn 

khoản vay; tự ý bán các sản phẩm tài chính để huy động vốn; phóng đại lợi nhuận; cung 

cấp dịch vụ môi giới thông tin cho việc vay tiền phục vụ hoạt động mang tính rủi ro cao 

như đầu tư cổ phiếu, cấp vốn ra bên ngoài; 

 

- Các nhân sự trong ban quản lý Interloan không tham gia vay, cho vay và không là bên 

bảo đảm/bảo lãnh qua hệ thống website Interloan do mình tự vận hành, tránh tình trạng 

lợi dụng ưu thế điều hành, thay đổi các thông tin trên hệ thống website Interloan, thực 

hiện hành vi lừa đảo, gian lận, chiếm đoạt tài sản của người dùng. 

 

 

Thay mặt và đại diện 

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERLOAN 

 
 


