Bản Sửa đổi số [..]
Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Tư Vấn ngày [..]
Ngày: [..]
1. THÔNG TIN CÁC BÊN
Bên cung cấp dịch vụ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN SOFI SOLUTIONS
Địa chỉ: Tầng trệt, 397 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận
3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 1900 866 851

Khách hàng: [..]
Ngày sinh: [..] Số CMTND.: [..]
Điện thoại: [..] Email: [..]
(Sau đây được gọi là “Khách Hàng”).

Email: hotro@findo.vn
Người đại diện: Janis Ozols
Chức vụ: Giám đốc
Sau đây được gọi là “Bên Tư Vấn”.

Bên Tư Vấn và Khách Hàng sau được gọi chung là “Các Bên”, gọi riêng là “Bên” bằng bản sửa
đổi này (sau đây – Bản Sửa Đổi) đồng ý sửa đổi và bổ sung Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố đề ngày [..] (sau
đây – Hợp Đồng) giữa Các Bên và các điều khoản và điều kiện sau đây:
2. CÁC KHOẢN PHÍ
Căn cứ theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng và Bản Sửa Đổi này, căn cứ các thay đổi trong
Hợp Đồng Cho Vay Cầm Cố, các thay đổi về Phí Tư Vấn sau đây được áp dụng với Khách Hnagf
a. Phí Dịch Vụ: [..] VNĐ
3. TÍNH TOÀN VẸN VÀ HIỆU LỰC CỦA BẢN SỬA ĐỔI
3.1. Tất cả các điều khoản khác của Hợp Đồng, bao gồm điều khoản chấp nhận dịch vụ, quyền và nghĩa
vụ của Các Bên, các khoản phí khác và điều khoản khác của Hợp Đồng sẽ được áp dụng cho Bản Sửa
Đổi này và không bị thay đổi.
3.2. Bản Sửa Đổi này có hiệu lực kể từ thời điểm Các Bên đồng ý với tất cả các điều khoản trong Bản Sửa
Đổi bằng phương thức giao dịch điện tử và sẽ có hiệu lực thời điểm tất cả các nghĩa vụ trong Bản Sửa Đổi
và Hợp Đồng được hoàn thành, trừ trường hợp bị chấm dứt hoặc hết hạn trước thời hạn theo quy định của
Bản Sửa Đổi và Hợp Đồng này.
3.3. Bên Tư Vấn và Khách Hàng đồng ý với tất cả các điều khoản trong Bản Sửa Đổi và xác nhận bằng
việc giao kết Bản Sửa Đổi.
3.4. Trừ trường hợp được quy định khác trong Bản Sửa Đổi, Hợp Đồng không bị thay đổi và tiếp tục có
hiệu lực với các điều khoản kèm theo. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Bản Sửa Đổi và Hợp Đồng hoặc
các bản sửa đổi trước, các điều khoản trong Bản Sửa Đổi này sẽ được ưu tiên áp dụng.
3.5. Bản Sử Đổi này đổi này được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt theo sự thỏa thuận của các bên bằng
phương thức giao dịch điện tử phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.
ĐẠI DIỆN BÊN TƯ VẤN

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
SOFI SOLUTIONS

______________________

______________________

Họ và Tên: Janis Ozols
Chức vụ: Giám Đốc

Họ và Tên: [..]

