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Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - Chi nhánh
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin Khách hàng
Tên khách hàng:
:
Hộ khẩu thường trú:
Nơi ở hiện tại (nếu khác với Hộ khẩu thường trú):
Điện thoại nhà:
Điện thoại cơ quan:
Email:
Trình độ học vấn:

Trên Đại học/
Đại học

Lý lịch tư pháp:

Đã từng có tiền án, tiền sự

Tình trạng sở hữu
nhà:

Sở hữu riêng

Tình trạng hôn
nhân:

Có gia đình

Ngày sinh:
Ngày cấp:

/

/
Nơi cấp:

Di động:

Cao đẳng/
tương đương

Trung cấp/
tương đương

Dưới trung cấp

Chưa từng có tiền án, tiền sự

Ở chung nhà bố mẹ (trừ trường
hợp bố mẹ cũng đi thuê)

Nhà thuê

Khác

Số người trực tiếp phụ thuộc kinh tế vào người vay:
Giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:
Tại công ty bảo hiểm:
Các thông tin khác về nhân thân khách hàng (nếu có):
Nghề nghiệp:
2. Thông tin vợ/chồng của Khách hàng:
Họ tên:
Ngày sinh:
Giấy CMND/Hộ chiếu số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Nơi ở hiện tại (nếu khác với Hộ khẩu thường trú):
Điện thoại nhà:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Nghề nghiệp:
Nơi công tác:

II. THÔNG TIN

TÀI CHÍNH

1.
Tên

:

Địa chỉ nơi công tác:
Lĩnh vực kinh doanh:
Tài chính/ngân hàng/bảo hiểm

Du lịch/nhà hàng/khách sạn

Xây dựng

Dịch vụ viễn thông

Dịch vụ ăn uống

DV vận tải

DV Bất động sản

DV khác (ghi rõ)

Kinh nghiệm công tác (tổng thời gian công tác):
Thời gian làm trong lĩnh vực chuyên môn hiện tại:
Loại hợp đồng lao động:
Không xác định thời hạn

Có xác định thời hạn 03 năm

Có xác định thời hạn 01 năm

Loại khác

Thời gian hết hạn hợp đồng lao động: ngày

tháng

năm
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Vị trí công tác tại:
hân viên (ghi rõ chức danh)
Cán bộ

(ghi rõ vị trí/chức vụ):

Loại hình cơ quan công tác:
Đơn vị hành chính sự
nghiệp

Đơn vị lực lượng vũ trang

Văn phòng đại diện

Công ty liên doanh

Doanh nghiệp hưởng
lương ngân sách nhà nước

Tổ chức chính trị,
xã hội

Công ty TNHH

Cơ quan công tác có trả lương qua tài khoản/ký thỏa thuận hợp tác với Vietcombank:

Có

Khác
Không

Thu nhập

2.

Tổng thu nhập hàng tháng

đồng

Lương hàng tháng (sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân)
Thu nhập khác (nếu có) (sau khi đã trừ thuế thu nhập, liệt kê cụ thể
và đính kèm tài liệu chứng minh)
Tổng chi phí hàng tháng của khách hàng

đồng

-

đồng
đồng

-

Chi phí sinh hoạt

đồng

-

Chi phí khác (nếu có, liệt kê cụ thể)

đồng
đồng

Thu nhập ròng hàng tháng của khách hàng (Thu nhập – Chi phí)
Số tài khoản thanh toán tại VCB:
3.
Các khoản vay hiện thời tại các tổ chức tín dụng khác (bao gồm cả hạn mức thẻ tín dụng nếu có):
STT

Tên tổ chức tín dụng

Hạn mức vay

Dư nợ hiện tại

Thời hạn

Hình thức bảo đảm
Không có TSBĐ
Bảo đảm bằng tài sản
Không có TSBĐ
Bảo đảm bằng tài sản
Không có TSBĐ
Bảo đảm bằng tài sản

Nợ quá hạn (NQH) tại các TCTD:

Chưa từng có NQH

Đã từng có NQH

Đang có NQH

III. KHOẢN VAY ĐỀ NGHỊ:
-

Mục đích vay vốn: T

-

Phương thức vay vốn:

-

Số tiền vay: (

-

Thời hạn vay:

-

Nguồn trả nợ

-

Phương thức trả nợ:

.
Từng lần

Theo hạn mức
)

tháng.
.
ộng trừ tài khoản tiền gửi thanh toán của của Bên vay tại Vietcombank

Tên chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Trong mọi trường hợp, Tôi xin cam kết dùng toàn bộ nguồn thu nhập đã kê khai ở mục II.2 nêu trên để trả nợ
cho VCB.
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IV. CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN:
Tôi

:

1.

Hiện tại không có dư nợ quá hạn tại các Tổ chức tín dụng.

2.

Sử dụng vốn vay đúng mục đích

và hoàn trả

, đúng hạn cho VCB.
hực hiện biện pháp

đảm bảo bằng tài sản theo yêu cầu của VCB.
3.

Dùng nguồn thu nhập hàng tháng và các nguồn thu nhập khác để ưu tiên thanh toán các khoản nợ cho VCB.
, tôi sẽ có trách nhiệm dùng các tài sản và thu nhập khác để trả nợ.

4.

Các tài sản bảo đảm nêu tại điểm 2 mục II thuộc sở hữu hợp pháp của tôi/chúng tôi và không có tranh chấp.
Trong trường hợp tôi/chúng tôi vi phạm các cam kết trong Hợp đồng tín dụng, VCB được toàn quyền xử lý tài
sản bảo đảm này để thu nợ gốc, lãi và các chi phí liên quan khác.

5.

Chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành về Qui chế Cho vay của Ngân hàng Nhà nước, VCB và các quy định
khác có liên quan.

6.

Đồng ý cho VCB được sử dụng và cung cấp các thông tin tín dụng của tôi tại VCB cho các tổ chức cung cấp
sản phẩm thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật;

7.

Cung cấp kịp thời thông tin về người có liên quan nếu có thay đổi trong quá trình quan hệ tín dụng với VCB.

8.

Những thông tin nêu tại Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ này là hoàn toàn đúng sự thật và chịu
trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết của mình.

tháng
năm
Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày

