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Doanh nghiệp

Nhà Đầu tưNhà Đầu tư

Nhà Đầu tư

Nhà Đầu tư

Nhà Đầu tư Nhà Đầu tư

P2P Lending là gì ? 

P2P Lending “Peer-to-peer lending” là mô hình kết nối trực tiếp giữa người 
cần vốn (Doanh nghiệp/Hộ Kinh doanh) với người có vốn cho vay (Cá 
nhân/Tổ chức) trên nền tảng kết nối do các Công ty P2P Lending cung cấp. 
Ứng dụng công nghệ giúp việc kết nối được thực hiện dễ dàng với chi phí 
thấp giúp người cần vốn có được nguồn vốn với chi phí hợp lý và người 
có vốn có được kênh đầu tư với lợi nhuận hấp dẫn.

Sau khi Zopa được thành lập vào năm 2005 tại Anh quốc, P2P Lending đã 
có sự phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới và đã trở thành một ngành 
công nghiệp tài chính mới, hỗ trợ vốn phát triển xã hội.

Xuất hiện tại Việt Nam trong những năm gần đây, mô hình P2P Lending đã 
và đang tạo ra một kênh dẫn vốn nhanh, hiệu quả cho các Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa có được nguồn vốn mở rộng kinh doanh đồng thời tạo ra kênh 
đầu tư mới hiệu quả cho người Việt.



Các Doanh nghiệp/Hộ Kinh doanh luôn cần vốn để phát triển tuy nhiên luôn khó khăn trong việc tiếp cận vốn từ các Định chế tài chính do thiếu tài sản thế chấp và 
không đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn. 

Chúng tôi là nền tảng P2P Lending tiên phong và tin cậy nhất Việt Nam trong việc kết nối Doanh nghiệp, Hộ Kinh doanh cần vốn với mạng lưới các Nhà đầu tư Mô 
hình này mang lại lợi ích cho tất cả bên và thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển

Doanh nghiệp/Hộ Kinh doanh đăng ký 
gọi vốn sẽ được Chuyên viên kinh 
doanh của Lendbiz tư vấn.

Thực hiện cung cấp Danh mục hồ sơ 
theo yêu cầu của sản phẩm gọi vốn.

Sàng lọc Doanh nghiệp
Hộ Kinh doanh gọi vốn

Các Doanh nghiệp/Hộ Kinh doanh chỉ 
được giới thiệu với Nhà Đầu tư sau khi 
đã vượt qua các bước thẩm định chặt 
chẽ. 

Lendbiz kết hợp giữa kinh nghiệm và 
công nghệ để xây dựng hệ thống 04 
bước sàng lọc với hơn 100 tiêu chí 
đánh giá.

Các Chuyên gia thẩm định trực tiếp 
gặp và phỏng vấn các Chủ Kinh doanh 
để đánh giá về Uy tín, Năng lực tài 
chính và Mô hình kinh doanh của 
Doanh nghiệp/Hộ Kinh doanh gọi vốn.

Nhà Đầu tư đăng nhập vào hệ thống, 
xem xét thông tin các Doanh Nghiệp/Hộ 
Kinh doanh gọi vốn và lựa chọn đầu tư.

Khi gom đủ vốn, Lendbiz sẽ giải ngân số 
tiền đăng ký của từng Nhà Đầu tư sau 
khi Doanh nghiệp/Hộ Kinh Doanh hoàn 
tất cả thủ tục pháp lý. Theo sự ủy quyền 
của Nhà Đầu tư, Lendbiz thực hiện soạn 
thảo, ký kết và lưu trữ hồ sơ pháp lý.

Ứng dụng của Lendbiz cũng cho phép 
Nhà Đầu tư dễ dàng đặt lệnh và  quản lý 
danh mục đầu tư. Công cụ đầu tư tự 
động cho phép Nhà Đầu tư tối đa lợi ích 
bằng cách để hệ thống tìm kiếm và đặt 
lệnh tự động  theo các tiêu chí lựa chọn.

Vào ngày cam kết, Doanh Nghiệp/Hộ 
Kinh doanh sẽ hoàn trả vốn gốc và tiền 
lời cho các Nhà Đầu tư. Hệ thống của 
Lendbiz sẽ tự động phân phân bổ vào 
tài khoản của các Nhà Đầu tư.

Nhà Đầu tư có thể lựa chọn rút vốn 
hoặc tái đầu tư.Trên 80% Nhà Đầu tư 
của Lendbiz lựa chọn tái đầu tư để Tiền 
tiếp tục đẻ ra Tiền. 

Với tỷ suất lợi nhuận đầu tư từ 
15-20%/năm, nếu hàng tháng liên tục 
tái đầu tư, Nhà Đầu tư sẽ nâng tỷ suất 
lợi nhuận thành 15.47 - 21.47% mỗi 
năm. Hãy tận dụng sức mạnh của Lãi 
suất kép để tối đa hóa thu nhập.

Đầu tư & Giải ngân Thu hồi vốn & Tái Đầu tư

Mô hình hoạt động Lendbiz 

Đăng ký gọi vốn

Nhà Đầu tư Doanh nghiệp
Hộ Kinh doanh 

Lendbiz 

Nhận vốn kinh doanh và Hoàn 
trả vốn gốc và tiền lời cho Nhà 
Đầu tư

Thẩm định và giới thiệu các Dự 
án đầu tư hiệu quả. Hỗ trợ thủ 
tục pháp lý, giải ngân và thu hồi 
vốn cho Nhà Đầu tư

Sử dụng tài khoản online để 
đầu tư vào các Doanh 
nghiệp/Hộ Kinh doanh đang 
cần vốn



Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị Cốt lõi

Tầm nhìn 
Định chế tài chính lớn mạnh & uy tín tại Việt Nam

Lendbiz định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công nghệ Tài chính 
Tiên phong và Tin cậy hàng đầu tại Việt Nam. Lendbiz không ngừng đổi 
mới, sáng tạo ra các sản phẩm dịch vụ uy tín và hiệu quả cho Cộng đồng 
Kinh doanh và các Nhà Đầu tư.

Sứ mệnh
Tạo ra một kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế

Các Doanh nghiệp nhỏ và vừa & Hộ Kinh doanh luôn khó khăn trong 
việc tiếp cận vốn kinh doanh do không đáp ứng đủ các điều kiện về tài 
sản thế chấp và điều kiện vay vốn. Lendbiz tạo ra một kênh gọi vốn mới 
nhanh và hiệu quả cho các Chủ Kinh doanh từ cộng đồng các Nhà Đầu 
tư, qua đó tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Giá trị Cốt lõi
Tiên phong & tin cậy
Lendbiz dẫn đầu trong việc hỗ trợ vốn cho các Doanh nghiệp/ Hộ Kinh 
doanh thông qua việc gọi vốn từ cộng đồng các Nhà Đầu tư. Chúng tôi 
không ngừng đổi mới, sáng tạo để áp dụng những tiến bộ của công nghệ 
để mang lại giá trị cho các Khách hàng và Cộng đồng.
Lendbiz là địa chỉ tin cậy của các Nhà đầu tư; các Doanh nghiệp; Hộ 
Kinh doanh. Chúng tôi cam kết luôn chấp hành các quy định của Pháp 
luật, luôn nỗ lực hết mình vì lợi ích của Khách hàng, Đối tác và mang 
đến giá trị cho Cộng đồng.



Hành trình phát triển của Lendbiz

Các Doanh nghiệp tiêu biểu đã huy động vốn tại Lendbiz

Tháng 12/2018Tháng 10/2017 Tháng 03/2018

Tháng 06/2019 Tháng 01/2020 Tháng 10/2020 Tháng 12/2020 
Hỗ trợ vốn 500 Doanh
nghiệp, mở tài khoản
cho 5.000 Nhà Đầu tư

Chính thức thành lập 

Thành lập chi nhánh
Đà Nẵng

Hỗ trợ vốn 150 Doanh
nghiệp, mở tài khoản
2.000 Nhà Đầu tư

2019 
Tháng 07/2021 
Ra mắt App phiên bản
mới tự động hóa 100%
các giao dịch

2019 

2018 

2020

20182017

Hỗ trợ vốn 60 Doanh nghiệp
mở tài khoản cho 500 Nhà Đầu tư 

Đầu tư trụ sở mới 
thành lập Công ty
Lendbiz Capital  

20202019

Ký hợp đồng với Bảo Việt trong việc
cung cấp bảo hiểm cho Nhà Đầu tư 

Tháng 06/2018
Ra mắt App đầu tư
Phiên bản đầu tiên 

2018



Ông Trần Anh Vương
Cố vấn cao cấp HĐQT

Ông Vương là Phó Chủ tịch Hội doanh 
nhân trẻ Việt Nam, là một người giàu 
kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh 
doanh khác nhau từ Xuất nhập khẩu, 
Sản xuất, Bất động sản đến Đầu tư.

       Ban Lãnh đạo

Chúng tôi có đội ngũ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, là những chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực 
từ Tài chính, Công nghệ đến Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ...

Ông Nguyễn Việt Hưng 
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

CEO của Lendbiz là một Chuyên gia 
đầu ngành lĩnh vực Tài chính - Ngân 
hàng với 23 năm kinh nghiệm làm việc 
tại các Ngân hàng thương mại tại Việt 
Nam.

Bà Dung là Thạc sĩ Quản trị Kinh 
doanh với 16 năm kinh nghiệm 
làm việc tại các Ngân hàng 
trong nước và quốc tế trước khi 
làm việc tại Lendbiz.

Bà Phạm Thanh Dung
Thành viên HĐQT - Giám đốc QTRR

CTO của Lendbiz là một Chuyên gia Công 
nghệ với 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực lập trình và phát triển sản phẩm. Ông 
Nguyên từng giữ chức PGĐ tại Công ty 
CP Công nghệ An Vui.

Ông Lê Hoàng Nguyên
Giám đốc Công nghệ 

Ông Nam là Thạc sĩ Báo chí truyền thông, 
Chuyên gia về Thương hiệu và Quan hệ 
báo chí. Có 8 năm làm cho các nhãn hàng, 
thương hiệu khác nhau như: An Phước, 
Adavigo,…

Ông Phạm Hoài Nam
Giám đốc Khối Đầu tư - Marketing



Ưu điểm Gọi vốn tại Lendbiz

Các Gói vay vốn của Lendbiz

Dịch vụ Gọi vốn

Số tiền huy động 
lên đến 2 tỷ đồng

Chi phí huy động
chỉ từ 1,2%/năm

Không yêu cầu thế
 chấp tài sản

Không yêu cầu báo cáo
 tài chính 

Xét duyệt nhanh
chóng chỉ 48h

Simple

Dành cho các Doanh nghiệp có 
Báo cáo tài chính và có Doanh 
thu từ 10 tỷ/năm.

Easy

Dành cho Doanh nghiệp nhỏ, 
không có Báo cáo tài chính 
nhưng chứng minh được Doanh 
thu hoặc Chi phí.

Invoice

Dành cho Doanh nghiệp muốn 
chiết khấu các khoản công nợ 
để đẩy nhanh vòng quay vốn 
kinh doanh.

Flexi

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng, đóng góp 45% GDP và tạo ra 31% ngân sách nhưng không tiếp cận đủ vốn tín dụng để phát triển do thiếu tài sản thế 
chấp và không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn. 

Lendbiz mang đến kênh gọi vốn tín chấp hiệu quả, giải quyết nhu cầu vốn của 800 nghìn Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cùng 5,4 triệu Hộ Kinh doanh tại Việt Nam.

Dành cho HKD chứng minh 
được doanh thu/chi phí qua 
phần mềm bán hàng hoặc sao 
kê tài khoản và doanh thu bán 
hàng lớn hơn 100 triệu/tháng. 



  Khách hàng Gọi vốn nói về chúng tôi 

Doanh nghiệp của tôi đã huy 
động vốn qua Lendbiz trong suốt 
hơn 3 năm qua. Từ khi nhận 
được nguồn vốn từ Lendbiz cho 
đến nay, doanh thu của công ty 
đã tăng hơn 3 lần. Chính nguồn 
vốn nhanh, kịp thời đã giúp chúng 
tôi bứt phá trong kinh doanh.

Ông Lê Đình Dương 
CEO - LED Hoàng gia CEO - Hệ thống siêu thị 

mẹ và bé Nana House

Ông Vũ Hùng Tuân
CEO - Công ty CID Việt Nam 

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Là chuỗi cửa hàng kinh doanh 
bán lẻ sản phẩm đồ mẹ và bé, số 
lượng mẫu mã hàng hóa của 
chúng tôi rất lớn và liên tục cần 
xoay vòng vốn đề nhập thêm hàng 
mới. Chúng tôi đã huy động vốn 2 
lần qua Lendbiz, rất thuận tiện và 
linh động, nhờ đó đáp ứng được 
các mục tiêu kinh doanh.

Không cần thế chấp, giải ngân 
nhanh và mức phí huy động rất 
hợp lý đã giúp CID Việt Nam bổ 
sung nguồn vốn kịp thời để mở 
rộng kinh doanh. Ngoài 2 nhà 
máy hiện tại, chúng tôi đang 
triển khai một nhà máy mới dưới 
sự hỗ trợ vốn từ Lendbiz.



Ưu điểm Đầu tư tại Lendbiz

Các Gói Đầu tư của Lendbiz

Dịch vụ Đầu tư

Số vốn nhỏ chỉ từ 
10 triệu đồng 

Lợi nhuận hấp dẫn 
lên tới 20%/năm

Lệnh giao dịch danh mục 
đầu tư đều được quản lý 

trực tuyến dễ dàng, tiện lợi

Đầu tư ổn định, không phụ 
thuộc vào biến động

 của thị trường

Vốn gốc và lợi nhuận 
đều hàng tháng

dễ dàng tái đầu tư

Nhờ ứng dụng công nghệ và xây dựng được hệ thống thẩm định rủi 
ro chặt chẽ, Lendbiz giúp người Việt có được kênh đầu tư dễ dàng, 
an toàn và hiệu quả cao. Nhà Đầu tư có thể mở tài khoản, chuyển 
tiền đầu tư và đặt lệnh đầu tư mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại 
với mức lợi nhuận hấp dẫn lên tới 20%/năm.

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành Nhà Đầu tư của 
Lendbiz nếu đủ 18 tuổi và là công dân Việt Nam 
hoặc là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Ai có thể Đầu tư qua Lendbiz?

 Gói Phát Lộc

Lendbiz được Nhà Đầu tư ủy thác đầu 
tư, cam kết Lợi nhuận cố định và mua lại 
Danh mục đầu tư khi đáo hạn hợp đồng. 
Trong mọi trường hợp, Nhà Đầu tư được 
bảo toàn vốn và thu lợi nhuận bằng mức 
Lợi nhuận đã cam kết.

Gửi tiết kiệm lợi nhuận lên đến 12%/năm

Gói Tài Lộc

Khi tham gia sản phẩm Tài Lộc, Nhà 
Đầu tư sẽ tự mình lựa chọn và quản lý 
các Danh mục đầu tư với mức lợi 
nhuận cao từ 15-20%/năm nhưng sẽ 
chịu rủi ro từ việc đầu tư.

Đầu tư lợi nhuận hấp dẫn 15-20%/năm

Gói Phát Tài

Đầu tư không rủi ro lợi tức cao
Lendbiz được Nhà Đầu tư ủy thác đầu 
tư, cam kết Lợi nhuận tối thiểu và mua 
lại Danh mục đầu tư khi đáo hạn hợp 
đồng.



Nội trợ - Nhà Đầu tư
Bà Nguyễn Bích Huệ

  Nhà Đầu tư nói về chúng tôi 

Nhân viên văn phòng - Nhà Đầu tư
   Bà Ngô Khánh Chi

Đầu tư vào gói “Phát Lộc ” Đầu tư vào gói “Tài Lộc” 

Bà Phạm Thị Nhiên
       Kế toán - Nhà Đầu tư

Đầu tư vào gói “Tài Lộc” 

Nhân viên văn phòng với khoản tiền tiết 
kiệm 1-2 triệu đồng/tháng, tôi đã lựa 
chọn đầu tư gói Phát Lộc tại Lendbiz. Và 
quả thật đây là sự lựa chọn rất đúng đắn. 
Kênh đầu tư mới này tại Lendbiz giúp tôi 
có được mức lợi nhuận tốt và có thêm 
khoản thu thụ động hàng tháng.

Ông Phạm Văn Lại
Đại tá Quân Đội - Nhà Đầu tư

Đầu tư vào gói “Phát Lộc” 

Xuất phát từ tiêu chí “Uy tín, an toàn và 
tin cậy” là những lý do giúp tôi đưa ra 
quyết định lựa chọn gói sản phẩm 
PHÁT LỘC. Không cần nhiều kiến thức 
chuyên môn, tôi vẫn hoàn toàn dễ 
dàng tham gia và kiểm soát cũng như 
đầu tư nguồn vốn của mình một cách 
hiệu quả.

Phụ nữ nội trợ nhưng vẫn hoàn toàn có 
thể kiếm thêm thu nhập. Và Lendbiz đã 
giúp tôi thực hiện điều đó. Qua giới thiệu 
của một người bạn, tôi đã tìm hiểu và 
tham gia gói sản phẩm Tài Lộc tại Lend-
biz. Đầu tư Tài Lộc giúp tôi tiết kiệm tiền 
hàng tháng và có mức lợi nhuận rất tốt, ổn 
định.

Đầu tư vào gói “Phát Tài” 

        Giáo viên - Nhà Đầu tư
   Ông Nguyễn Hải Đăng

Công việc giảng dạy của tôi rất bận rộn, vì vậy 
tôi rất mong muốn tìm được một kênh đầu tư 
hiệu quả, tiết kiệm thời gian và P2P Lending 
tại Lendbiz hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu 
của tôi. Tôi rất hài lòng với mức lợi tức 
12%/năm khi tham gia gói sản phẩm Phát Lộc 
tại Lendbiz.

Là một người có am hiểu về tài chính, tôi đã 
tham gia rất nhiều kênh đầu tư khác nhau. Từ 
năm 2019 tôi đã biết đến kênh đầu tư P2P 
Lending tại Lendbiz và gắn bó với mô hình này 
từ đó đến nay. Đây là một kênh đầu tư tiềm 
năng, với mức rủi ro thấp và hiệu quả đầu tư 
tốt.



Thư ngỏ
Thay mặt Công ty cổ phần Lendbiz, tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Quý đối tác lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất về sự hỗ trợ và hợp 
tác trong suốt thời gian qua.

Kể từ năm 2017 cho đến nay, cùng với sự cộng tác nhiệt thành của Quý vị, Lendbiz đã và đang từng bước phát triển vững mạnh. Với xuất phát điểm là 
một Startup công nghệ với tham vọng trở thành một kênh dẫn vốn uy tín và hiệu quả cho cộng đồng kinh doanh tại Việt nam, Lendbiz luôn đạt được 
thành công và được Đối tác, Khách hàng và các nhà đầu tư tin cậy, đánh giá cao. 
Là Doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực P2P lending đầy tiềm năng nhưng rất mới mẻ. Sức mạnh của Lendbiz bắt nguồn từ truyền thống của 
những người trẻ nhiệt huyết – Dám nghĩ – Dám Làm – Dám chịu trách nhiệm. Thương hiệu Lendbiz luôn hàm chứa sự tận tâm quên mình, tính chuyên 
nghiệp, sự sáng tạo và sung sức của tuổi trẻ.
 
Với sứ mệnh trở thành Tập đoàn Công nghệ Tài chính Tiên phong và Tin cậy hàng đầu tại Việt nam. Chúng tôi không ngừng đổi mới, sáng tạo để áp 
dụng những tiến bộ của công nghệ để mang lại giá trị cho các khách hàng và cộng đồng kinh  doanh và các Nhà đầu tư.
Chúng tôi không ngừng đổi mới, sáng tạo tạo ra các sản phẩm dịch vụ uy tín và hiệu quả, là địa chỉ tin cậy của các Nhà đầu tư, các chủ Kinh doanh và 
Cộng đồng. Chúng tôi cam kết luôn chấp hành các quy định của Pháp luật, giữ đúng lời hứa với Khách hàng, Đối tác và mang lại lợi ích cho các cổ đông 
và xã hội.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Nguyễn Việt Hưng 



Lendbiz  
Kết nối Doanh nghiệp/Hộ Kinh doanh vay vốn và Nhà Đầu tư  
Mô hình này mang lại lợi ích cho tất cả các bên và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tải ứng dụng ngay
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