THỎA THUẬN BẢO MẬT
(Dành cho Người Vay)
THỎA THUẬN BẢO MẬT NÀY (“Thỏa Thuận”) được lập vào ngày [●] tháng [●] năm [●]
(“Ngày Hiệu Lực”)
BỞI VÀ GIỮA:
A.

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERLOAN

Địa chỉ
Mã số thuế
Điện thoại
Đại diện bởi
Chức vụ

: 268 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5
: 0315403108
: 088 616 8088
:
:

(Sau đây gọi là “Công Ty”)
B.

Ông/Bà [●]

Số CMND/PP
Địa chỉ
Mã số PIT
Tel
Số tài khoản
Ngân hàng

:
:
:
:
:
:

[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]

(Sau đây gọi là “Người Vay”)
Dưới đây Công Ty và Nhà Đầu Tư được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.
XÉT RẰNG
(A)

Người Vay là cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính (vay tiền), thông
qua việc sử dụng website www.interloan.vn thuộc sở hữu của Công Ty để thực
hiện đăng ký khoản vay và tiếp nhận khoản vay từ “Nhà Đầu Tư” (Sau đây gọi
chung là “Giao Dịch Được Đề Nghị”). Theo đó, Các Bên được quyền truy cập,
sử dụng vào các Thông Tin Bảo Mật của Bên kia đối với các vấn đề liên quan
đến Giao Dịch Được Đề Nghị.

(B)

Để thuận lợi cho việc thảo luận liên quan đến Giao Dịch Được Đề Nghị, Các Bên
đồng ý ký Thỏa Thuận Bảo Mật này.

CÁC BÊN ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU:

1.

Các định nghĩa

1.1.

Trong Thỏa Thuận này, trừ khi được quy định khác đi, các thuật ngữ sau đây sẽ
được định nghĩa như sau:

Thỏa Thuận

nghĩa là Thỏa Thuận Bảo Mật này, có thể được thay
đổi hoặc bổ sung vào từng thời điểm bởi đại diện có
thẩm quyền của các bên;

Thông Tin Bảo Mật

nghĩa là tất cả các thông tin liên quan đến Giao Dịch
Được Đề Nghị được tiết lộ hoặc cung cấp bởi Bên tiết
lộ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có nghĩa vụ bảo mật
Thông Tin Bảo Mật cho Bên nhận thông tin, bao gồm
nhưng không giới hạn các thông tin được Công Ty
cung cấp và đăng tải trên website, thông tin về dịch
vụ, quy trình, chính sách cung cấp sản phẩm của Công
Ty được đưa lên website; thông tin về “Nhà Đầu Tư”,
“Người Vay” của website bao gồm thông tin nhân
thân, thông tin hoạt động, thông tin giao dịch lịch sử
giao dịch, thanh khoản, giải ngân và chuyển tiền khác,
thông tin dữ liệu của “Nhà Đầu Tư”, danh mục cho vay,
tình trạng công nợ, nợ xấu …

2.

Tiết lộ Thông Tin Bảo Mật

2.1.

Bên nhận thông tin sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây vào bất cứ
thời điểm nào mà không có chấp thuận bằng văn bản của Bên tiết lộ:
a)

dùng, sao chép, khai thác phổ biến hoặc tiết lộ dưới bất kỳ hình thức
nào bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào ngoài việc sử dụng cho mục đích
đánh giá, thương lượng và thực hiện Giao Dịch Được Đề Nghị;

b)

tiết lộ Thông Tin Bảo Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài những người
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình họ có quyền tiếp nhận
hoặc có được thông tin và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện
bảo mật được quy định trong Thỏa Thuận này.

2.2.

Các Bên sẽ không vào bất cứ lúc nào mà không có chấp thuận bằng văn bản
của Bên kia, tiết lộ sự tồn tại của Bên kia, Giao Dịch Được Đề Nghị, và bất kỳ
thảo luận hoặc đàm phán nào liên quan đến Giao Dịch Được Đề Nghị.

2.3.

Tiết lộ được phép
Các quy định tại phần 2.1 và 2.2 sẽ không giới hạn việc tiết lộ thông tin của Bên
nhận thông tin nếu việc tiết lộ được yêu cầu bởi:
a)

các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;

b)

quy tắc hoặc quy định của bất kỳ sở giao dịch chứng khoán, cơ quan
chính phủ hoặc cơ quan giám sát của nhà nước tại Việt Nam; hoặc

c)

3.

quyết định, phán quyết hoặc bản án của tòa án, yêu cầu hoặc điều tra
hoặc thẩm tra của sở giao dịch chứng khoán, cơ quan chính phủ hoặc
cơ quan giám sát của nhà nước tại Việt Nam, với điều kiện là trước khi
tiết lộ Thông Tin Bảo Mật, Bên nhận thông tin sẽ thông báo ngay cho
Bên tiết lộ về những yêu cầu này nhằm tạo điều kiện cho Bên tiết lộ
đánh giá yêu cầu tiết lộ hoặc đồng ý về thời gian và nội dung của việc
tiết lộ này và với điều kiện thêm là Bên tiếp nhận thông tin sẽ chỉ tiết lộ
Thông Tin Bảo Mật trong phạm vi yêu cầu của luật pháp, quy định, quy
chế, mệnh lệnh, phán quyết tòa án hoặc bản án và Bên nhận thông tin
sẽ nỗ lực tối đa để đạt được sự đảm bảo chắc chắn rằng các Thông Tin
Bảo Mật được yêu cầu tiết lộ sẽ được các chủ thể đưa ra yêu cầu tiết lộ
áp dụng chế độ bảo mật tiêu chuẩn.

Thông tin loại trừ
Trách nhiệm của Bên nhận thông tin có liên quan đến Thông Tin Bảo Mật theo
Thỏa Thuận này sẽ không áp dụng đối với các Thông Tin Bảo Mật sau:

4.

a)

đã được sở hữu hợp pháp bởi Bên nhận thông tin trước khi nhận được
từ Bên tiết lộ;

b)

là hoặc trở thành thông tin công cộng mà không phải là kết quả của
việc vi phạm Thỏa Thuận này;

c)

được mở rộng một cách độc lập bởi Bên nhận thông tin hoặc Đại Diện
của Bên nhận thông tin;

d)

những thông tin, tài liệu có được từ những hành vi cung cấp – sử dụng
– khai thác được các Bên đồng ý thông qua Bộ Điều Khoản Và Điều Kiện
cùng Điều Kiện Giao Dịch Chung Về Cho Vay; và

e)

được nhận bởi Bên nhận thông tin từ bên thứ ba mà không có bất kỳ
ràng buộc bảo mật hoặc không có vi phạm Thỏa Thuận này.

Điều khoản khác
Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ Ngày Hiệu Lực và duy trì hiệu lực trong suốt
thời hạn của Giao Dịch Được Đề Nghị trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận
khác bằng văn bản vào từng thời điểm.
Thỏa Thuận này được lập bằng 02 (hai) bản gốc tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 (một)
bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thay mặt và Đại diện
Công Ty Cổ Phần Interloan

Người Vay

Tổng Giám Đốc

Ông/Bà [●]

