GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
(Cho vay không có TSBĐ đối với KHCN)
MB01.QĐi-TDCN/03

-

-

Mã hồ sơ
-

-

-

(năm-tháng-ngày-giờ-phút-dao-mã khách hàng)

THÔNG TIN CỦA BÊN VAY
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Ngày/ tháng/ năm sinh

Họ và tên
Số CMND/Hộ chiếu

Nữ

Nơi cấp

Ngày cấp

Địa chỉ hiện tại

Nam

HKTT
Khác (vui lòng ghi rõ)

Điện thoại

Cơ quan công tác

Nhà riêng

Di động

Email
Tình trạng hôn nhân

Độc thân

Trình độ học vấn

Tiểu học

Đã kết hôn
Cấp2

Ly hôn
THPT

Góa bụa

Trung cấp

Cao đẳng

Khác (vui lòng ghi rõ)
Đại học

Trên đại học

Nơi đào tạo
Hình thức sở hữu/ sử
dụng nhà ở (có thể
chọn nhiều hơn một
hình thức)

Sở hữu chung (vui lòng ghi cụ thể các đồng chủ sở hữu)
Sở hữu riêng
Nhà thuê
Ở cùng người thân/ bạn bè (đề nghị ghi rõ quan hệ)

Phương tiện đi lại

Ô tô

Xe máy

Khác

THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP
Cấp chức vụ
Đơn vị trả lương qua VPBank
Cơ quan của Đảng, Đơn vị nhà nước
Trường công lập (Mẫu giáo đến Đại học)

Đơn vị chủ quản

Lực lượng vũ trang (Quân đội/Công an)
Bệnh viện Nhà nước
Không có thông tin

Quá trình công tác
Thời gian

Số năm làm việc

Tên đơn vị công tác

Địa chỉ

Lĩnh vực kinh doanh

Chức vụ

Từ ….đến…..
Từ ….đến…..
Từ ….đến…..
Tổng thời gian làm việc
Loại hình hợp đồng lao
động hiện nay

Có thời hạn

Không thời hạn

Khác

THÔNG TIN VỢ/ CHỒNG
Ngày/ tháng/ năm sinh

Họ và tên
Số CMND/Hộ chiếu

Nam

Nữ

Nơi cấp

Ngày cấp

Hộ khẩu thường trú
Điện thoại

Cơ quan công tác

Nhà riêng

Di động

Email
Trình độ học vấn

Tiểu học

Cấp2

THPT

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Trên đại học

Nơi đào tạo
Phương tiện đi lại

Ô tô

Xe máy

Khác

Trang [1]/ 5

Quá trình công tác
Số năm làm việc

Thời gian

Tên đơn vị công tác

Địa chỉ

Lĩnh vực kinh doanh

Chức vụ

Từ ….đến…..
Từ ….đến…..
Tổng thời gian làm việc

THÔNG TIN VỀ CÁC CON VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC
Số người phụ thuộc
Tên, tuổi, nghề nghiệp của
các con (nếu có)
Người phụ thuộc khác

THÔNG TIN VÀ MỤC ĐÍCH VAY VỐN
Tôi đề nghị VPBank cấp tín dụng theo các nội dung cụ thể sau đây:
Tổng nhu cầu vốn
Vốn tự có
Vốn huy động khác
Số tiền đề nghị vay tại
VPBank
Thời hạn vay

tháng

Phương thức giải ngân
Phương thức trả nợ

Trả gốc và lãi theo từng phân kỳ trả nợ

Đề xuất khác
Mục đích vay vốn:
Tiêu dùng không TSBĐ (nêu rõ)

NGUỒN TRẢ NỢ
CÁC NGUỒN THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN
TT

Khoản thu nhập/chi phí

I

Thu nhập của Bên vay

1.

Lương và thu nhập khác ổn định hàng tháng

II

Thu nhập của vợ/ chồng của Bên vay

1.

Lương và thu nhập khác ổn định hàng tháng

2.

Cổ tức

3.

Lợi nhuận từ kinh doanh

4.

Tiền cho thuê tài sản

5.

Thu nhập khác

III

Thu nhập của Người hỗ trợ trả nợ

A

Tổng thu nhập ( I + II+ III )

Số tiền

Giấy tờ chứng minh

Chi phí sinh hoạt
Chi phí trả gốc lãi các khoản vay (không bao gồm khoản vay mới)
(nếu có)
Các chi phí khác
B

Tổng chi phí

C

Chênh lệch thu nhập chi phí (A-B)
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CÁC KHOẢN THU NHẬP BẤT THƯỜNG (VÍ DỤ: BÁN TÀI SẢN, SỔ TIẾT KIỆM ĐẾN HẠN,…):
TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ NỢ HIỆN TẠI CỦA BÊN VAY (ĐƠN VỊ: VND)
Tài sản
Loại tài sản (có giấy tờ chứng
minh quyền sở hữu)
Động sản (vd: tiền, vàng, xe,
chứng khoán)

Tên tài sản

Giá trị

Bất động sản
(VD: quyền sử dụng đất, nhà,
công trình trên đất khác)
Các tài sản khác

Tổng giá trị tài sản ước tính
NỢ PHẢI TRẢ (BAO GỒM CẢ CỦA VỢ/ CHỒNG- NẾU CÓ):
Loại khoản
Tên TCTD /
vay/Mục đích
Dư nợ vay
Ngày vay
Chủ nợ
vay

Ngày đến hạn

Số tiền trả gốc
lãi hàng tháng

Tên TSBĐ, trị giá tài sản và
Chủ sở hữu

Tổng cộng
Thẻ tín dụng
Loại thẻ tín dụng
(Visa, Master…)

Tên tổ chức tài chính

Ngày mở thẻ

Ngày hết hạn

Hạn mức tín dụng

Khách hàng hiện đang sử dụng các sản phẩm/dịch vụ nào của VPBank? Có thể đánh dấu nhiều hơn một lựa chọn)
Gửi tiết kiệm
Thanh toán trong nước (mở tài khoản thanh toán, chuyển tiền…)
Tín dụng
Thanh toán quốc tế (LC, các giao dịch ngoại hối, nhờ thu…)
Bảo lãnh
Các dịch vụ khác
Chưa từng giao dịch với VPBank

CAM KẾT CỦA BÊN VAY
Tôi xin cam kết:
Tất cả các thông tin trong Giấy đề nghị vay vốn này và tất cả các giấy tờ mà Tôi cung cấp cho Ngân hàng là đầy đủ, chính xác, hợp pháp và đúng sự
thực và 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 Ngân hàng.
Đồng ý cho Ngân hàng thu thập, sử dụng và cung cấp các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến Tôi, các thông tin
liên quan đến các khoản tín dụng của Tôi tại Bên Ngân hàng, các thông tin được ghi nhận trong các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận ký kết giữa Tôi
và Ngân hàng và/hoặc được ghi nhận trong các văn bản, tài liệu do Tôi cung cấp cho Ngân hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nhà
cung cấp dịch vụ, đối tác và/hoặc bất kỳ tổ chức/cá nhân nào mà Ngân hàng cho là cần thiết.
Ngày
Đại diện bên vay (ký và nghi rõ họ tên)
(Nếu là nhiều cá nhân xin vui lòng cùng ký)
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PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Thông tin về AO
Họ và tên AO
Điện thoại di động
Email :
Chi nhánh/PGD

Thông tin dư nợ của người có liên quan của Khách hàng vay vốn
Tên cá nhân/tổ chức

Mối quan hệ với khách hàng vay vốn

Dư nợ tại VPBank

Đề xuất và cam kết của Chi Nhánh/ PGD
Nhận xét của AO về khách hàng vay vốn (nêu nhận xét về khả năng tài chính, khả năng trả nợ, uy tín của khách hàng, tính hợp lý của đề xuất cấp tín
dụng):

Đề xuất của AO
Số tiền vay vốn
Thời gian vay
Phương thức trả nợ

Trả gốc và lãi theo từng phân kỳ trả nợ

Lãi suất
Loại hình cho vay
Phương thức giải ngân

Vay từng lần
Chuyển khoản

(tương đương

%)

Các đề xuất khác

Cam kết của AO
Tôi xin cam kết:
Trong phạm vi kiến thức của tôi, tất cả các thông tin được thu thập là chính xác và đúng sự thật. Tôi đã trình bày tất cả những thông tin mà tôi biết có
thể ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị vay vốn. Nếu có thêm bất kì thông tin nào có thể ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị vay
vốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho CPC trong thời gian sớm nhất.
Tôi đồng ý cho vay/ cấp tín dụng đối với khách hàng theo nội dung đề xuất trên.
Kính trình Trưởng Phòng AO/ Giám đốc PGD/ Giám đốc CN chấp thuận.
Ngày
Chuyên viên/nhân viên phục vụ khách hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đề xuất và Cam kết của Trưởng phòng AO/Giám đốc Phòng giao dịch
Tôi xin cam kết:
Tôi đã kiểm tra, giám sát việc thu thập hồ sơ khách hàng của nhân viên A/O bảo đảm đúng quy trình của VPBank. Các thông tin nêu trên của Khách
hàng vay vốn là chính xác và phù hợp với các hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp cho VPBank.Tôi không nhận thấy thông tin nào của Khách hàng
có dấu hiệu nghi vấn cần xác minh thêm, trường hợp phát hiện có bất kỳ thông tin, tài liệu nào do Khách hàng cung cấp là không chính xác hoặc có
dấu hiệu không chính xác,Tôi cam kết sẽ trực tiếp kiểm tra, xác minh lại hoặc yêu cầu cán bộ/nhân viên khác kiểm tra, xác minh lại các thông tin đó.
Khách hàng nêu trênđáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của VPBank, Tôi đồng ý chuyển hồ sơ
vay vốn của Khách hàng này lên CPC để xét duyệt cho vay theo quy định.
Lưu ý bổ sung
Ngày
Trưởng phòng AO/Giám đốc KHCN/Giám đốc Phòng giao dịch
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Cam kết của Giám đốc/Phó giám đốc Chi nhánh
Tôi xin cam kết:
Các thông tin nêu trên của Khách hàng vay vốn là chính xác và phù hợp với các hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp cho VPBank. Tôi không nhận
thấy thông tin nào của Khách hàng có dấu hiệu nghi vấn cần xác minh thêm, trường hợp phát hiện bất kỳ thông tin, tài liệu nào do Khách hàng cung
cấp là không chính xác hoặc có dấu hiệu không chính xác, Tôi cam kết sẽ trực tiếp kiểm tra, xác minh lại hoặc yêu cầu cán bộ/nhân viên khác kiểm
tra, xác minh lại các thông tin đó.Khách hàng nêu trênđáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của
VPBank. Tôi đồng ý chuyển hồ sơ vay vốn của Khách hàng lên CPC để xét duyệt cho vay theo quy định của VPBank.
Lưu ý bổ sung

Ngày

Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh
(Ký và ghi rõ họ tên)
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