
1) Khoản vay đã được EVNFinance phê duyệt sẽ được EVNFinance giải ngân 

vào tài khoản Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch vụ Vinfast. 

 

2) Đồng ý để EVNFinance cung cấp thông tin về khoản vay của Khách hàng tại 

EVNFinance cho Vinfast thông qua hệ thống quản lý khoản vay, báo cáo đối soát, 

để Khách hàng quản lý các khoản vay của mình và phục vụ cho việc hợp tác giữa 

Vinfast và EVNFinance. 

 

3) Khách hàng chấp thuận để EVNFinance thu thập và sử dụng, 

cung cấp thông tin của Khách hàng nhằm phục vụ các mục đích sau đây: (1) cung 

cấp cho công ty bảo hiểm, nhà cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống, nhà 

cung cấp dịch vụ chuyển phát, tin nhắn; (2) cung cấp cho bên cung cấp dịch vụ 

nhắc nợ, thu hồi nợ; (3) cung cấp cho bên mua nợ theo quy định của Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam; (4) cung cấp cho bên cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng 

Việt Nam; (5) các mục đích khác phục vụ cho hoạt động cho vay phù hợp với 

thỏa thuận giữa EVNFinance và các đối tác khác. 

 

4) Khách hàng chấp thuận để EVNFinance thu thập và sử dụng, cung cấp 

thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các cá 

nhân, tổ chức mà EVNFinance sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ) nhằm phục vụ 

cho hoạt động cho vay phù hợp với thỏa thuận giữa EVNFinance và bên thứ ba. 

 

5) Khách hàng đồng ý ủy quyền cho EVNFinance cho phép bên thứ ba được cung 

cấp các thông tin của Khách hàng phục vụ cho việc thẩm định hồ sơ trên cơ sở 

yêu cầu từ EVNFinance theo Đơn đề nghị vay này. 

 

6) Thông tin Khách hàng là thông tin do Khách hàng cung cấp trong quá trình 

Khách hàng đăng ký vay và/hoặc thông tin liên quan đến khoản vay phát sinh 

trong quá trình EVNFinance cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của EVNFinance 

cho Khách hàng. 

 


