Gói Hợp tác đầu tư “Phát Lộc”

“Gửi tiết kiệm”
với Lãi suất

12%

/năm

Lợi ích vượt trội:

Được bảo lãnh
toàn bộ rủi ro

Lợi nhuận cam kết
đến 12%/năm

Kỳ hạn đầu tư linh hoạt
từ 1 đến 12 tháng

Số tiền đầu tư
từ 10 triệu đồng

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

P2P

Lending

Nhà đầu tư

Doanh nghiệp
Hộ kinh doanh

LendBiz

Lendbiz là Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư ngang hàng (P2P Lending)
giúp kết nối giữa các Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh với cộng đồng các Nhà đầu tư. Việc
kết nối mang lại nguồn vốn mới cho các Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh khó khăn trong việc
tiếp cận vốn vay Ngân hàng

Bảng lợi tức đầu tư
Lợi suất cuối kỳ theo số tiền (%/năm)

Kỳ hạn đầu tư

<100 triệu

100 - 500 triệu

>= 500 triệu

1 tháng

6.5

6.5

6.5

3 tháng

9.0

9.5

6 tháng

10.0

9 tháng
12 tháng

Lợi suất hàng tháng theo số tiền (%/năm)
100 - 500 triệu

>= 500 triệu

-

-

-

10.0

-

-

-

10.5

11.0

-

-

-

10.5

11.0

11.5

9.8

10.2

10.8

11.0

11.5

12.0

10.3

10.8

11.3

<100 triệu

Ví dụ: Bạn ủy thác đầu tư 100 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng, khoản tiền này được Lendbiz
đầu tư vào các Doanh nghiệp/HKD. Hết 12 tháng đầu tư, Bạn sẽ nhận về 100 triệu tiền
gốc cộng 11.5% lợi nhuận không phụ thuộc vào kết quả đầu tư của Lendbiz. Lendbiz cũng
hỗ trợ nhà đầu tư nhận lãi suất hàng tháng.

Tải ứng dụng
Lenbiz đầu tư ngay

Quy trình đầu tư
2
2

1

Đăng ký thông tin
3

4

Tiến hành đầu tư

Ký hợp đồng ủy thác
với Lendbiz

Nhận vốn gốc, tiền lời
khi đáo hạn Hợp đồng

CÔNG TY CP LENDBIZ
0243. 2011. 856

facebook.com/lendbiz.dautu

cskh@lendbiz.vn

www.lendbiz.vn
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