ĐƠN ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
KIÊM HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
A. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
Họ tên* (như trên CMND/CCCD)

Sau đây gọi là “Bên Vay”

Ngày tháng năm sinh*

Số CMND/CCCD*

Ngày cấp*

Giới tính*
Nam
Nữ

Quốc tịch*
Việt Nam

Nơi cấp*

Địa chỉ hộ khẩu*
Địa hiện tại*

Giống địa chỉ hộ khẩu

Loại nhà ở hiện tại*
Nhà riêng
Thuê
Nhà bố mẹ
Khác
Mua trả góp

Tình trạng hôn nhân*
Độc thân
Khác
Đã kết hôn
Ly hôn

Trình độ học vấn*
THCS
Cao Đẳng
THPT
Đại học
Trung cấp
Sau Đại học

Thời gian cư trú*
năm
tháng

Số điện thoại tại nơi cư trú hiện tại

Nghề nghiệp*
Tự doanh
Công chức nhà nước
Nhân viên văn phòng

Số người phụ thuộc tài chính*
người

Khác

Số con đang đi học*
người

Số điện thoại di động*

Email

Số điện thoại tại nơi kinh doanh

Số điện thoại nhà theo hộ khẩu

II. THÔNG TIN THAM CHIẾU
(Tối thiểu 2 người tham chiếu, trong đó 1 người bắc buộc là vợ/ chồng hoặc người thân có cùng quan hệ huyết thống)

Họ tên người tham chiếu (1)

Mối quan hệ

ĐT di động người tham chiếu

Họ tên người tham chiếu (2)

Mối quan hệ

ĐT di động người tham chiếu

Họ tên người tham chiếu (3)

Mối quan hệ

ĐT di động người tham chiếu

Họ tên người tham chiếu (4)

Mối quan hệ

ĐT di động người tham chiếu

III. THÔNG TIN KHOẢN NỢ HIỆN TẠI

Có

Không

Số tiền trả hàng tháng* (VND)

Số tiền trả hàng tháng* (VND)

Số tiền trả hàng tháng* (VND)

Số tháng còn lại*

Số tháng còn lại*

Số tháng còn lại*
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IV. THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH
Doanh thu mỗi tháng*
Triệu đồng

CHI Giá vốn*
PHÍ*

Kinh doanh mỗi tháng*
Triệu đồng

Triệu đồng

Sinh hoạt mỗi tháng*
Triệu đồng

V. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Số năm kinh doanh*
năm
tháng

Mặt hàng, sản phẩm chính*
Thời gian kinh doanh*
Sáng
Chiều
Cả ngày

Mặt bằng kinh doanh*
Trong chợ
Trong nhà:
Lưu động:
Khác

mặt bằng
bàn, ghế

Số nhân viên*
người
Sở hữu địa điểm kinh doanh*
Đi Thuê
Thuộc sở hữu của khách hàng
Tự phát, không mất tiền thuê

VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
Sau khi nghiên cứu kỹ sản phẩm Cho vay đối với Khách hàng của VietCredit và đồng ý với toàn bộ Bản Điều khoản điều kiện cho vay,
Tôi đề nghị như sau:
1. Tổng số tiền cần sử dụng*
2. Số tiền đề nghị vay*
3. Thời hạn vay* (Tối thiểu: 1 tháng | Tối đa: 12 tháng)
Triệu đồng
Triệu đồng
tháng
Số tiền vay cụ thể sẽ được VietCredit quyết định căn cứ vào mức đáp ứng của Bên vay đối với các yêu cầu về điều kiện vay của VietCredit
và nằm trong giới hạn tối thiểu 5.000.000 VND (Năm triệu đồng) và tối đa 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng).
4. Mục đích vay*
5. Lãi suất vay (tính trên dư nợ giảm dần)
Mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình
%/năm
trên cơ sở 01 năm có 365 ngày
Chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao
Chi phí sửa chữa nhà ở
6. Phương thức giải ngân* VietCredit giải ngân Khoản Vay cho Bên vay thông qua tài khoản của Bên vay mở tại:
Chi nhánh/ PGD*
Số tài khoản*
Ngân hàng*

Tên chủ tài khoản*

Bên vay chịu toàn bộ trách nhiệm trên tài khoản này.
B. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
Trên cơ sở Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng và phê duyệt của Bên cho vay, hai bên thỏa thuận thống nhất
với các nội dung như sau:
I. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN
1. Bên cho vay: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (gọi là VietCredit) | Địa chỉ: Tầng 17, Mipec Tower, số 229 Tây Sơn,
Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam | Số điện thoại: (024) 6270 2127 | Mã số doanh nghiệp: 0102766770 |
Đại diện bởi:
Chức vụ:
2. Bên vay: là người có thông tin tại Phần A. Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng này.
II. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
Điều 1. Nội dung khoản vay
1. Số tiền vay, Thời hạn vay, Lãi suất vay:
Như nêu tại Mục VI, Phần A Đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng này. Đồng thời, Thông báo cho vay kiêm Lịch trả nợ thể hiện
rõ các thông tin chi tiết liên quan đến khoản vay của Bên vay sẽ được gửi đến Bên vay.
2. Mục đích vay vốn: như nêu tại Khoản 4, Mục VI, Phần A Đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng này.
3. Phương thức cho vay: cho vay từng lần.
4. Hình thức cho vay: cho vay trả góp.
Điều 2. Các thỏa thuận khác
1. Bên vay có trách nhiệm phối hợp với VietCredit và cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để VietCredit thực hiện thẩm định
và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của Bên vay. Bên vay cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích
nêu trong Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng này.
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2. Bằng việc ký tên dưới đây, Bên vay xác nhận đã nhận, đọc, hiểu rõ, tuân thủ và đồng ý bị ràng buộc bởi Bản Điều khoản và Điều kiện
vay dành cho khách hàng được công khai tại www.vietcredit.com.vn, trụ sở, điểm giới thiệu dịch vụ của VietCredit có triển khai sản
phẩm này. Các bên thống nhất Bản Điều kiện và Điều khoản vay dành cho khách hàng này là một phần không thể tách rời của Đơn
đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng này và được gọi chung là Hợp đồng.
3. Trong trường hợp Bên vay đã thanh toán số tiền nhiều hơn đối với số tiền phải thanh toán để chấm dứt Hợp đồng, số tiền dư này
sẽ được xử lý như sau:
Đối với số tiền nhỏ hơn 50.000 VND: sau 6 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, nếu Bên vay không đến nhận thì Bên vay đồng ý
từ bỏ quyền sở hữu số tiền này và khi đó số tiền này sẽ thuộc về VietCredit.
Đối với số tiền từ 50.000 VND trở lên: sau khi Hợp đồng chấm dứt, VietCredit sẽ bằng mọi nỗ lực cần thiết để thông báo cho Bên vay
biết để hoàn trả lại số tiền này. Trong vòng 1 năm kể từ ngày Hợp đồng chấm dứt, nếu Bên vay không đến nhận hoặc VietCredit
không thể liên lạc được Bên vay thì Bên vay đồng ý từ bỏ quyền sở hữu số tiền này và khi đó số tiền này sẽ thuộc về VietCredit.
4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được ký và đóng dấu bởi người có thẩm quyền của VietCredit.
5. Trong trường hợp Khách hàng không được phê duyệt khoản vay, VietCredit sẽ hoàn trả hồ sơ cho Bên vay trong vòng 05 (năm)
ngày kể từ ngày VietCredit thông báo cho Khách hàng về việc không chấp thuận khoản vay nếu khách hàng yêu cầu. Nếu quá thời
hạn trên, VietCredit sẽ hủy hồ sơ và có trách nhiệm bảo mật thông tin Bên vay theo đúng quy định của pháp luật.
6. Hợp đồng này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp giữa Bên vay và VietCredit liên quan đến Hợp đồng này
sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng giữa Các bên. Trường hợp không tự thương lượng được thì Các bên thống
nhất đưa tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.
7. Hợp đồng được lập 01 bản gốc và được lưu giữ bởi VietCredit, Bên vay đồng ý giữ một bản sao Đơn đề nghị có chữ ký của Bên vay
và người chứng kiến. Bên vay xác nhận đã kiểm tra và thừa nhận bản sao do Bên vay giữ hoàn toàn giống với bản chính của Đơn đề
nghị và cam kết giữ gìn tài liệu này toàn vẹn, không bị chỉnh sửa, hủy hoại trong quá trình thực hiện Đơn đề nghị đã được giao kết
giữa các bên. Khi Bên vay yêu cầu, VietCredit sẽ cung cấp Đơn đề nghị với đầy đủ con dấu và chữ ký của các bên.
III. XÁC NHẬN CỦA BÊN VAY
√ Tôi xác nhận đã trực tiếp nhận Bản Điều khoản và Điều kiện vay dành cho khách hàng do VietCredit cung cấp vào ngày ký tên vào Đơn
đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng này, đọc toàn bộ, hiểu rõ và đồng ý bị ràng buộc bởi Bản Điều kiện và Điều khoản cũng như
Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng này.
√ Tôi xác nhận các thông tin nêu trên là đầy đủ và chính xác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp. Tôi cam kết
thông báo ngay lập tức cho VietCredit nếu có bất kỳ thông tin nào thay đổi.
√ Tôi đồng ý để VietCredit xác thực các thông tin trên từ các nguồn mà VietCredit cho là phù hợp theo quy định pháp luật nhằm mục
đích xử lý Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng này.
√ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc sử dụng vốn vay mà Tôi được cấp.
√ Tôi đã được cung cấp Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng này, và đã được tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin cũng như đã
được giải thích trung thực, thỏa đáng tất cả các vấn đề liên quan đến các quy định trong Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng
này để xem xét, quyết định trước khi ký.
√ Tôi xác nhận có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để ký kết Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng này và cam kết tuân thủ với
tất cả các quy định trên.
Người Chứng Kiến (Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Vay (Ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký

Chữ ký 1

Số điện thoại di động*
NGÀY

THÁNG

Chữ ký 2
NGÀY

NĂM

THÁNG

NĂM

PHÊ DUYỆT CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số tiền được phê duyệt* (VND)

Thời gian cho vay được duyệt
tháng
Lãi suất cho vay trong hạn Ngày đến hạn hàng tháng
NGÀY
%/năm
hàng tháng
Đại diện Bên cho vay (Ký và ghi rõ họ tên)

Khoản trả hàng tháng (VND)

Bằng chữ*

NGÀY

THÁNG

NĂM
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