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GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN  

CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 

Mã hiệu: MB01.QĐ-CVTC 

Ngày hiệu lực: …./…./2017  

Lần ban hành: 02 

 

 

1.1 Thông tin cá nhân 

Vui lòng điền thông tin về vợ/chồng và người đồng trả nợ vào Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm Giấy Đề nghị này (nếu có). 

Họ và tên  

Ngày sinh  

Giới tính  Nam           Nữ  

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD                                Ngày cấp:                          Nơi cấp:  

Hộ khẩu thường trú  

Địa chỉ hiện tại  Như trên 

 Khác (vui lòng ghi rõ) 

Điện thoại nhà riêng  

Di động  

Email  

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

Trình độ học vấn  THPT          Cao đẳng           Đại học    Trên đại học      Khác  

Hình thức sở hữu nhà ở (có thể 

chọn nhiều hơn một tiêu chí) 

 Nhà riêng    Nhà đồng sở hữu                    Nhà thuê      

 Nhà ở cùng bố mẹ, bạn bè, họ hàng               Khác  

Phương tiện đi lại  Ô tô                                           Xe máy                                    Khác  

Số người phụ thuộc  

 

1.2 Thông tin hoạt động kinh doanh 

 

Tên cơ sở kinh doanh  

Giấy chứng nhận ĐKKD Số: 

Do:                                              cấp ngày …/…./……… 

Ngành kinh doanh  Sản xuất          Thương mại          Dịch vụ            Công nghiệp thủ công         

 Khác (vui lòng ghi rõ) 

Loại hình kinh doanh  Bán buôn        Bán lẻ                   Bán buôn và bán lẻ       

Mặt hàng kinh doanh  

Số năm kinh nghiệm  

Địa chỉ cơ sở kinh doanh  Tại địa chỉ theo Hộ khẩu thường trú 

 Tại địa chỉ hiện tại 

 Khác (vui lòng ghi rõ) 

Điện thoại tại cơ sở kinh doanh  

Tình trạng sở hữu cơ sở kinh 

doanh 

 Sở hữu riêng 

 Thuê 

 Khác (vui lòng ghi rõ) 

Cơ sở kinh doanh   Cửa hàng     Văn phòng      Kho bãi     Sạp       Khác 

 

1. Thông tin pháp lý của Bên vay 
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Tôi/ Chúng tôi đề nghị VPBank cấp tín dụng theo các nội dung cụ thể sau đây:  

Thông tin chung  

Phương án, dự án thực hiện hoạt 

động kinh doanh (chỉ áp dụng cho 

nhu cầu vốn phục vụ kinh doanh) 

 

A. Doanh thu dự kiến   

B. Tổng chi phí dự kiến   

C. Lợi nhuận dự kiến (A – B)  

Tổng nhu cầu vốn cần sử dụng  

Vốn tự có  

Vốn tự huy động, vay khác  

Số tiền cần vay tại VPBank  

Thời hạn  vay/Thời gian sử dụng 

vốn 

          tháng 

Lãi suất  Theo quy định của VPBank 

Phương thức vay vốn  Vay từng lần    Vay theo hạn mức    Khác  

Phương thức giải ngân  Chuyển khoản vào tài khoản KH          Chuyển khoản vào TK bên thứ 3                       

 Tiền mặt 

Đề xuất khác  

Mục đích vay vốn 

 Vay tiêu dùng  

 

 Mua ôtô      Mua BĐS      Xây mới nhà         Sửa chữa nhà   Chữa bệnh 

 Du lịch       Cưới hỏi        Mua đồ gia dụng    Du học            Khác 

 Vay kinh doanh   Bổ sung vốn kinh doanh       Đầu tư tài sản cố định                       Khác    

 Mua bảo hiểm   Bảo hiểm khoản vay              Bảo hiểm tài sản bảo đảm        

Nguồn trả nợ 

STT KHOẢN MỤC GIÁ TRỊ (VND) 

A Doanh thu  

B Tổng chi phí từ hoạt động kinh doanh (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)  

B.1 Giá vốn hàng bán  

B.2 Chi phí nhân công  

B.3 Chi phí thuê mặt bằng  

B.4 Chi phí điện, nước, thuế  

B.5 Chi phí khác  

C Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh (A-B)  

D Thu nhập ròng khác  

E Tổng chi phí cá nhân (E.1+E.2+E.3+E.4+E.5)  

E.1 Chi phí sinh hoạt  

E.2 Chi phí giáo dục  

E.3 Chi phí đi lại  

E.4 Chi phí thuê nhà ở  

E.5 Chi phí khác  

F Tổng thu nhập ròng (C+D-E)  

G Tổng  nghĩa vụ trả nợ hiện tại của KH tại các TCTD (G.1+G.2)  

G.1 Nghĩa vụ trả nợ hiện tại tạiVPB  

G.2 Nghĩa vụ trả nợ tại các TCTD khác  

H Lợi nhuận giữ lại (F-G)  

2. Thông tin Phương án vay vốn và mục đích vay vốn 
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Phương thức trả nợ (gốc, lãi)   Hàng ngày  Hàng tuần  Hàng tháng 

Số tiền (gốc, lãi) dự kiến trả mỗi kỳ  

 

 

 

Tài sản 

Loại tài sản (có giấy tờ 

chứng minh quyền sở hữu) 
Tên tài sản Giá trị 

Động sản (vd: tiền mặt, sổ tiết 

kiệm, vàng, xe, chứng khoán) 

  

  

  

Bất động sản  

(VD: quyền sử dụng đất, nhà, 

chung cư) 

  

  

  

Các tài sản khác   

  

  

Tổng giá trị tài sản ước tính   

Nợ phải trả (bao gồm cả vợ/ chồng- nếu có): 

Tên TCTD/ Chủ 

nợ khác (nếu có) 

Loại khoản 

vay/Mục đích vay 
Dư nợ vay 

Thời hạn 

vay 

Ngày đến 

hạn 

Số tiền trả 

gốc lãi hàng 

tháng 

Tên TSBĐ, trị giá tài 

sản và Chủ sở hữu 

       

       

       

Thẻ tín dụng 

Loại thẻ tín dụng 

(Visa, Master…) 

Tên tổ chức tài 

chính 
Ngày mở thẻ Ngày hết hạn Hạn mức tín dụng 

     

     

     

 

Tên tài sản bảo đảm 
 

Tên chủ sở hữu 
Mối quan hệ của chủ sở hữu TSBĐ và 

khách hàng vay vốn 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

3. Phương thức trả nợ 

4. Tình hình tài sản và nghĩa vụ nợ hiện tại của Khách hàng (Đơn vị: VND) 

5. Thông tin tài sản đảm bảo 
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Bằng việc ký tên dưới đây, tôi xác nhận các chi tiết, thông tin Khách hàng kê khai trên đây là chính xác và tôi cũng đã 

thẩm định, kiểm tra thực địa, thông tin Khách hàng theo đúng quy định của Ngân hàng 

Họ và tên   

Điện thoại di động  Email : 

ĐVKD  

DSA                                                         DAO: 

TSA  

                                                                                                                                                  Nhân viên bán hàng 

                                                                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Tôi/Chúng tôi xin cam kết: 

- Tất cả các thông tin trong Giấy đề nghị vay vốn này và tất cả các giấy tờ mà Tôi/Chúng tôi cung cấp cho VPBank là đầy đủ, chính 

xác,hợp pháp và đúng sự thực và Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin sai lệch nào. 

- Dùng mọi nguồn thu nhập hợp pháp để thanh toán cho mọi nghĩa vụ phát sinh với VPBank  

- Đồng ý cho VPBank sử dụng các thông tin về Tôi/Chúng tôi và các khoản tín dụng của Tôi/Chúng tôi bao gồm cả các thông tin từ 

các văn bản, các tài liệu do Tôi/Chúng tôi cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký kết giữa Tôi/Chúng tôi và VPBank để cung cấp cho 

các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cung 

cấp cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật; hoặc cung cấp cho các đối tác liên quan 

có hợp tác với VPBank để phát triển, cung cấp hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VPBank. 

 Đồng ý dùng tài sản đảm bảo nêu tại Mục 5 để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Khách hàng/Bên vay đối với VPBank phát sinh từ: 

Các văn kiện tín dụng (Hợp đồng tín dụng,Hợp đồng cho vay , Phụ lục Hợp đồng tín dụng/cho vay, Khế ước nhận nợ…) được ký 

kết giữa Khách hàng/Bên vay với VPBank trong ………… tháng, thời gian cụ thể sẽ được ghi nhận trong Hợp đồng bảo đảm ký kết 

giữa Tôi/Chúng tôi và VPBank..  

  Một/một số Hợp đồng tín dụng/cho vay cụ thể được ký kết giữa Khách hàng, Bên vay với VPBank, Chi tiết được ghi nhận trong 

Hợp đồng bảo đảm ký kết giữa Tôi/Chúng tôi và VPBank. 

- Nếu đến hạn trả nợ mà Tôi/Chúng tôi không trả được nợ, Ngân hàng có toàn quyền xử lý tài sản đảm bảo và thực hiện các biện pháp 

cần thiết để thu hồi nợ vay. 

- Nếu vi phạm bất kỳ cam kết nào ở trên, Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước VPBank, trước Pháp luật và bồi thường cho 

VPBank toàn bộ tổn thất, thiệt hại mà VPBank phải gánh chịu phát sinh từ hành vi vi phạm này. 

Ngày       

 Bên vay 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Chủ sở hữu TSĐB 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người đồng trả nợ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                                                                             

 

 

 

Nếu Bên vay hoặc Chủ sở hữu TSBĐ hoặc Người đồng trả nợ là nhiều cá nhân xin vui lòng cùng ký vào nội dung trên.                     

6. Cam kết của Bên vay và Chủ sở hữu TSĐB 

7. Thông tin RO 
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Sản phẩm bảo hiểm 
  Bảo hiểm TSBĐ                           Bảo hiểm khoản vay     

THÔNG TIN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM 

Cân nặng (kg):.................................................Chiều cao (m):.......................................Huyết áp:................................... ....... 

THÔNG TIN TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐƯỢC BẢO HIỂM 

Loại tài sản bảo đảm  Bất động sản                                 Sạp chợ     

Thông tin chi tiết về tài sản bảo đảm  

 

Tôi/Chúng tôi xin cam kết rằng những thông tin trên đây hoàn toàn trung thực và chính xác theo sự hiểu biết của mình. 

Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng những thông tin trên sẽ là cở sở cho việc xem xét và giải quyết yêu cầu bảo hiểm của tôi/chúng 

tôi khi phát sinh sự kiện bảo hiểm. Tôi/Chúng tôi đã được tư vấn và hiểu, đồng ý rằng, Công ty Bảo Hiểm chỉ chịu trách 

nhiệm phù hợp với những điều khoản, điều kiện của Quy tắc bảo hiểm đã ban hành. 

NGƯỜI YÊU CẦU BẢO HIỂM TƯ VẤN BẢO HIỂM 

Ngày:.......................................... 

 

 

 

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngày:.................................... 

 

 

 

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
  

8. Phần đề nghị mua bảo hiểm 
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PHỤ LỤC 1  

Thông tin về vợ/chồng người vay (nếu có) 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên  

Ngày sinh    

Giới tính  Nam           Nữ 

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD                           Ngày cấp                            Nơi cấp  

Hộ khẩu thường trú  

Địa chỉ hiện tại  Như trên 

 Khác (vui lòng ghi rõ) 

Điện thoại nhà riêng  

Di động  

Email  

Trình độ học vấn  THPT          Cao đẳng           Đại học    Trên đại học      Khác 

Phương tiện đi lại  Ô tô             Xe máy              Khác  

2. Thông tin hoạt động kinh doanh (trường hợp có hoạt động kinh doanh khác) 

Tên cơ sở kinh doanh  

Giấy chứng nhận ĐKKD Số: 

Do:                                              cấp ngày …/…./……… 

Ngành kinh doanh  

Loại hình kinh doanh  

Số năm kinh nghiệm  

Địa chỉ cơ sở kinh doanh  Tại địa chỉ theo Hộ khẩu thường trú 

 Tại địa chỉ hiện tại 

 Khác (vui lòng ghi rõ) 

Điện thoại tại cơ sở kinh doanh  

Tình trạng sở hữu cơ sở kinh 

doanh 

 Sở hữu riêng 

 Thuê 

 Khác (vui lòng ghi rõ) 

Cơ sở kinh doanh 

 

 Cửa hàng     Văn phòng      Kho bãi     Sạp      Kinh doanh tại nhà     

Khác 

  



MB01.QĐ-CVTC 

PHỤ LỤC 2                     

 
 

 

Quan hệ với cá nhân trong Mục 1 Giấy đề nghị vay vốn: 

 Cha mẹ - con cái      Anh chị em      Họ hàng      Bạn bè      Khác  

Thông tin cá nhân 

Họ và tên  

Ngày sinh  

Giới tính  Nam           Nữ  

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD                            Ngày cấp                  Nơi cấp  

Hộ khẩu thường trú  

Địa chỉ hiện tại  Như trên 

 Khác (vui lòng ghi rõ) 

Điện thoại nhà riêng  

Di động  

Email  

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

Trình độ học vấn  THPT          Cao đẳng           Đại học    Trên đại học     

 Khác  

Nghề nghiệp- Cơ quan công tác  

Hình thức sở hữu nhà ở (có thể 

chọn nhiều hơn một tiêu chí) 

 Nhà riêng         Nhà đồng sở hữu                  Nhà thuê      

 Nhà ở cùng bố mẹ, bạn bè, họ hàng                  Khác  

Phương tiện đi lại  Ô tô                               Xe máy                          Khác  

 

 

   Thông tin về người đồng trả nợ (nếu có) 

 


