
  

                                                                                                                       MẪU SỐ: 04C/GNN 

Ghi chú: - Người ký đại diện bên vay phải là người đại diện hợp pháp của Bên vay. 

 - Người ký xác nhận của Ngân hàng Ngoại thương là người được phân công/phân nhiệm theo quy định tại Quy trình tín 

dụng, phân cấp thẩm quyền của NHNT.               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

GIẤY NHẬN NỢ 
Số:.................  

Kèm theo Hợp đồng tín dụng số............. ngày...../.../….... 
 

Đơn vị vay vốn (Bên vay) VIẾT HOA TÊN ĐƠN VỊ VAY VỐN Mã CIF  

Địa chỉ Ghi rõ địa chỉ của Khách hàng 

Điện thoại Số điện thoại Fax Số fax 

Tên ngƣời đại diện Họ tên người đại diện Chức vụ Chức vụ 

Giấy ủy quyền (nếu có) số Số giấy ủy quyền Ngày  
 

Cam kết thanh toán không điều kiện số tiền nhận nợ vay  theo Hợp đồng tín dụng số………………….   

Ngày …/…/….. ký giữa chúng tôi và Ngân hàng (Sau đây gọi tắt là Hợp đồng tín dụng) như sau: 
 

Số tiền vay theo Hợp đồng tín dụng:       Ghi rõ số tiền bằng số 

                                                                    Ghi rõ số tiền bằng chữ 

Số tiền nhận nợ lần này:       Ghi rõ số tiền bằng số 

                                                Ghi rõ số tiền bằng chữ 

Phƣơng thức rút vốn vay  

 Bằng chuyển khoản số tiền Ghi rõ số tiền bằng số 

 Bằng tiền mặt số tiền Ghi rõ số tiền bằng số 

 Khác  

Mục đích sử dụng vốn Ghi rõ mục đích rút vốn 

Thời hạn vay  Tháng 

Ngày rút vốn  Ngày đến hạn  

Lãi suất cho vay      % / tháng Lãi quá hạn      % / tháng 

Chứng từ kèm theo   Uỷ nhiệm chi  Ngày  

   Giấy lĩnh tiền mặt  Ngày  

   Liệt kê tài liệu đính kèm khác nếu có   

   

Số tiền trên được ghi nợ vào tài khoản vay của chúng tôi số  ………………………. 

tại Ngân hàng Ngoại thương ........................................ 

Chúng tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, thực hiện đúng các điều 

khoản trong Hợp đồng tín dụng. 

Giấy nhận nợ này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng tín dụng. 
 

……,ngày     tháng    năm ……... 

ĐẠI DIỆN BÊN VAY 

                                                                                        (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

 
 

--------------------------------------------------------------- 

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VN ........................ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 


