
THỎA THUẬN CHUYỂN QUYỀN 

(V/v: Chuyển quyền theo Hợp Đồng Hợp Tác) 

 

Chúng tôi gồm: Khách hàng đang thực hiện giao dịch trên website/ứng dụng của Công ty CP Lendbiz với tư                    

cách là “Bên Chuyển Quyền” và Công ty CP Lendbiz với tư cách là “Bên Nhận Chuyển Quyền”. 

 
Bằng việc xác nhận theo phương thức quy định tại Thỏa Thuận Chuyển Quyền này, Bên Chuyển Quyền đồng ý                    
chuyển toàn bộ quyền của mình với tư cách là một Bên của Hợp đồng hợp tác đầu tư/Giao dịch hợp tác đầu tư                        
(“Hợp Đồng Hợp Tác”) mà Bên Chuyển Quyền đã tham gia giao dịch thông qua nền tảng hỗ trợ của Công ty CP                       
Lendbiz cho Bên Nhận Chuyển Quyền và Bên Nhận Chuyển Quyền đồng ý sẽ kế thừa toàn bộ các quyền của                     
Bên Chuyển Quyền quy định trong Hợp Đồng Hợp Tác đã ký. 
 
Bên Chuyển Quyền cam kết: 
 
1. Bên Chuyển Quyền có đầy đủ năng lực, quyền hạn và có được các chấp thuận cần thiết (nếu có) để ký                      

kết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng Hợp Tác và Thỏa Thuận Chuyển Quyền này. 
2. Việc chuyển quyền này là hoàn toàn tự nguyện và các thông tin nêu tại Thỏa Thuận Chuyển Quyền này                    

là chính xác. 
3. Kể từ thời điểm Bên Chuyển Quyền chấp thuận Thỏa Thuận Chuyển Quyền này, Bên Nhận Chuyển                 

Quyền sẽ có đầy đủ các quyền của Bên B phù hợp quy định Hợp Đồng Hợp Tác, đồng thời Bên Nhận                      
Chuyển Quyền được phân chia quyền lợi trên phần vốn đầu tư được chuyển quyền cho thời gian có hiệu                    
lực còn lại của Hợp Đồng Hợp Tác.  

4. Bên Chuyển Quyền đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nội dung Thỏa Thuận Chuyển Quyền này và đảm                   
bảo không thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện, gây thiệt hại hoặc làm phát sinh rủi ro nào phát sinh từ                      
và/hoặc có liên quan đến việc chuyển quyền này. 

5. Các lệnh/nội dung giao dịch mà Bên Chuyển Quyền thực hiện trên giao diện website/ứng dụng (app)                 
của Công ty CP Lendbiz để thực hiện việc chuyển quyền sẽ là một phần không tách rời của Thỏa Thuận                     
Chuyển Quyền này. 

 
Thỏa Thuận Chuyển Quyền này có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Bên Chuyển Quyền đã                      
nhấn vào nút “Đồng ý” hoặc nút “Thực hiện” hoặc nút “Đăng ký” tại giao diện website/ứng dụng (app) hiển thị                     
kèm theo nhằm chấp thuận các điều kiện, điều khoản của Thỏa Thuận Chuyển Quyền này; (ii)Bên Chuyển                  
Quyền đã thực hiện đầy đủ các lệnh theo website/ứng dụng (app) của Công ty CP Lendbiz và (iii) Bên Nhận                     
Chuyển Quyền đồng ý bằng hình thức thanh toán giá trị còn lại của Hợp Đồng Hợp Tác vào tài khoản giao dịch                       
của Bên Chuyển Quyền được quản lý bởi Công ty CP Lendbiz. 
 
Kể từ thời điểm Thỏa Thuận Chuyển Quyền này có hiệu lực và Bên Chuyển Quyền đã thanh toán đầy đủ các chi                       
phí khác nhằm thực hiện việc chuyển quyền, Bên Chuyển Quyền sẽ không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ liên                     
quan đến Hợp Đồng Hợp Tác. 

 


