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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

(V/v: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ)  

Kính gửi: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (“VIETCREDIT”) 

Họ và tên Khách hàng: ...............................................................................................................  

Số CMND/CCCD: ................................... Cấp ngày: ............................. tại: ...................................  

Địa chỉ thường trú:........................................................................................................................  

Địa chỉ hiện tại: .............................................................................................................................  

Số điện thoại:  ........................................ Email: ............................................................................  

Tôi có phát sinh khoản cấp tín dụng tại VietCredit theo Đơn đề nghị phát hành kiêm Hợp đồng phát 

hành và sử dụng Thẻ tín dụng nội địa (“Hợp đồng”) số tài khoản:………………….. ngày hết 

hạn1:……………… 

Tình hình tài chính của tôi gặp nhiều khó khăn do nguồn thu nhập hiện tại của tôi2 

…………………………………………………., điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thanh 

toán nợ đến hạn cho VietCredit. Bằng văn bản này, tôi đề nghị VietCredit xem xét và hỗ trợ cho tôi 

được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ hoặc hình thức hỗ trợ khác theo quyết định 

của VietCredit. 

Tôi đồng ý nhận thông báo chấp thuận và/hoặc thay đổi về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm nợ của VietCredit thông qua một trong các phương thức được VietCredit áp dụng, bao 

gồm nhưng không giới hạn: Tin nhắn SMS, gọi điện thoại tới số điện thoại cá nhân của tôi trên đây, 

gửi thư điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác. 

Tôi cam kết các thông tin tôi cung cấp trên đây là đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm trước 

VietCredit và trước pháp luật về việc cung cấp các thông tin này.  

 Ngày           

  

 

 (ký, ghi rõ họ tên) 

                                                
1 Điền thông tin thời gian hết hạn trên thẻ tín dụng nội địa: mm/yyyy 
2 Hướng dẫn KH viết đúng hiện trạng thu nhập của KH: bị sụt giảm/không có thu nhập 


