ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Chào mừng bạn đến với nền tảng website MicroFund được vận hành bởi Công ty CP Micro Fund. Bằng
cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi tại https://www.microfund.vn/, bao gồm bất kỳ
tên miền phụ nào trong đó (sau đây gọi là "Trang web"), bạn ("Người dùng") hiểu rằng bạn đã đọc và
đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản Sử dụng") bất kể bạn có phải là
thành viên đã đăng ký sử dụng Dịch vụ hay không.
Ngoài các Điều khoản Sử dụng này, bạn có thể ký kết các thỏa thuận khác với chúng tôi. Nếu có bất
kỳ mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản Sử dụng này và một thỏa thuận khác mà bạn ký kết áp dụng
cho các khía cạnh cụ thể của Dịch vụ, thì thỏa thuận khác sẽ được ưu tiên liên quan đến các khía
cạnh cụ thể của Dịch vụ mà nó được áp dụng. Như được để cập ở trên, "Người dùng" có nghĩa là bất
kỳ ai truy cập và hoặc sử dụng Trang web.
Trường hợp tổ chức, người đại diện tổ chức sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn
xác nhận rằng bạn đã đọc rõ quy định và chịu các trách nhiệm liên quan khi sử dụng trang web của
chúng tôi thay mặt cho tổ chức của bạn.
MicroFund không phải là tổ chức tín dụng hay công ty xếp hạng tín nhiệm. Chúng tôi cung cấp dịch
vụ kết nối giữa Doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu vay vốn với các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và khả
năng cho vay. Các thông tin chúng tôi đưa ra dựa trên năng lực về tín dụng và công nghệ, với sự minh
bạch và cẩn trọng trong khả năng nguồn lực cho phép. Các nội dụng trình bày của MicroFund trên
website này và các hồ sơ liên quan chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là các khuyến nghị
đầu tư, tài trợ, vay mượn hoặc hình thức tương đương. Do vậy, các nhân hoặc tổ chức sử dụng các
thông tin này cân nhắc và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo Bộ luật Dân sự.
1. DANH MỤC THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho MicroFund khi bạn tương tác với chúng tôi trực
tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, chẳng hạn như khi bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, đăng ký khoản
vay, đăng ký các loại báo cáo. Chúng tôi sử dụng tất cả thông tin thu thập được để xử lý nhu cầu vay
vốn của bạn, cải tiến và cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng của Dịch vụ cũng như để tạo
ra các tính năng mới. Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào sản phẩm và Dịch vụ
mà bạn yêu cầu và sử dụng.
2. CHIA SẺ THÔNG TIN
Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn cho các đối tác sau để đáp ứng yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn:
-

Các ngân hàng, công ty tài chính.
Các công ty cho vay ngang hàng.
Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi.
Bên thứ ba theo đề nghị của bạn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải trình hay chỉnh sửa những thông tin trên các đánh giá trên các
báo cáo về doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan.
3. KIỂM SOÁT VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN
Khi đăng ký là người dùng bạn được cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu, bạn có thể cập nhật mật
khẩu, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và các thông tin khác, hoặc yêu cầu thay đổi thông tin

nào khác trong hồ sơ của bạn có thể được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ admin@microfund.vn. Chúng
tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi không thể sửa đổi hoặc xóa
thông tin trong mọi trường hợp.
4. MẬT KHẨU:
Người dùng có trách nhiệm bảo mật Mật khẩu đăng nhập, các thông tin về giao dịch. Bất cứ hành
động truy cập hoặc giao dịch nào bằng tài khoản giao dịch của người sử dụng với đúng Mật khẩu
đăng nhập hoặc các yếu tố định danh khác do hệ thống cung cấp cho người sử dụng đều được coi là
người sử dụng truy cập hoặc giao dịch. MicroFund sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp rủi
ro phát sinh trong quá trình giao dịch từ việc người sử dụng để lộ mật khẩu cho người khác. Trường
hợp phát hiện Mật khẩu bị lộ, người sử dụng cần nhanh chóng thay đổi lại Mật khẩu mới và/hoặc liên
hệ với MicroFund để được hỗ trợ
Bất kỳ nhân viên MicroFund hoặc bên thứ ba và chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn
qua điện thoại hoặc email.
5. LỖI HỆ THỐNG:
Khi sử dụng giao dịch trực tuyến, người sử dụng có thể gặp phải trường hợp truy cập vào Internet
hoặc các thiết bị điện tử khác bị gián đoạn, mất đường truyền, và chậm trễ trong việc truyền, nhận do
việc tắc nghẽn đường truyền hoặc vì lý do khác không thể dự báo trước, ngoài tầm kiểm soát của
MicroFund và do vậy có thể dẫn đến các chậm trễ trong việc thực hiện các giao dịch trên website
MicroFund. Ngoài ra, người sử dụng mặc nhiên thừa nhận rằng thông tin và dữ liệu cá nhân có thể bị
bên thứ ba truy cập bất hợp pháp. Vì vậy người sử dụng mặc nhiên chấp nhận tất cả các rủi ro có thể
xảy ra khi truy cập và/hoặc thực hiện các giao dịch qua website MicroFund.
6. VI RÚT (VIRUS):
MicroFund sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ bồi thường, yêu cầu, hình phạt, tổn thất, trách nhiệm,
chi phí, hành động và/hoặc phí tổn nào mà người sử dụng gánh chịu do hệ thống máy tính và/hoặc
thiết bị di động của người sử dụng kết nối với máy tính và/hoặc thiết bị di động khác bị vi rút trong
thời gian người sử dụng truy cập, sử dụng, tải dữ liệu trên website MicroFund. Người sử dụng phải có
trách nhiệm tự trang bị các phần mềm diệt virut cho máy tính và/hoặc thiết bị di động sử dụng để
truy cập website MicroFund.
7. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản sử dụng này hoặc các trang web của chúng tôi, vui lòng
liên hệ với chúng tôi tại admin@microfund.vn, hoặc Tổng đài 1900 986851.
8. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản sửa
đổi trên trang web của chúng tôi. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực được công
bố. Nếu có những thay đổi đáng kể đối với thực tiễn chia sẻ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo
cho bạn 30 ngày trước ngày có hiệu lực mà chúng tôi sẽ đăng trên trang Cập nhật Chính sách trên
trang web của chúng tôi. Sau khi thông báo 30 ngày, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ cấu thành sự
chấp nhận rõ ràng đối với tất cả các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng. Chính sách này được cập
nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 9 năm 2020.

