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GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MICRO SME 

(Theo Sản phẩm cho vay đối với khách hàng thuộc phân khúc Micro thuộc 

Khối SME với 100% giá trị khoản vay được bảo đảm bằng tài sản) 

 

Mã hồ sơ: 

Mã DAO của Cán  bộ tín dụng 

1. Thông tin pháp lý của Bên đề nghị cấp tín dụng
1 

Vui lòng điền bổ sung thông tin về các thành viên/ cổ đông góp vốn chính 
2

 vào Phụ lục 1 

1.1 Thông tin doanh nghiệp đề nghị cấp tín dụng 

Tên doanh nghiệp        

Giấy CNĐKKD/CNĐKDN                                               Ngày cấp                                Cơ quan cấp  

Trụ sở theo đăng ký kinh doanh  

Địa chỉ giao dịch (nếu khác với Trụ 

sở) 

      

Ngành nghề kinh doanh chính       

  

  

1.2 Thông tin về Người đại diện giao dịch với VPBank 

Họ và tên       

Ngày sinh   

Số CMND/Hộ chiếu                                                  Ngày cấp                                Nơi cấp  

Hộ khẩu thường trú       

Địa chỉ hiện tại  Như trên 

 Khác (vui lòng ghi cụ thể):  

1.3. Cơ cấu vốn góp và quan hệ tín dụng của thành viên/cổ đông góp vốn với VPBank 

STT Họ và tên 

Mối quan hệ giữa 
các thành viên góp 

vốn 
(*)

 

Tỷ lệ góp vốn 

 

Giá trị vốn góp 
Dư nợ/lịch sử tín 

dụng với VPB 

      

      

(*)
 Lựa chọn : Quan hệ vợ/chồng, anh/chị em ruột, bố/mẹ, con, bạn bè 

2. Thông tin và mục đích cấp tín dụng  

                                              

1 Đơn vị kinh doanh hướng dẫn Khách hàng kê khai thông tin về người có liên quan theo Quy định VPBank. 

2 Thành viên/cổ đông góp vốn chính (gọi tắt là thành viên góp vốn chính): Là các thành viên có số vốn góp vào/sở hữu cổ phần 

trong  doanh nghiệp chiếm ≥ 25% vốn điều lệ.  
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Tôi / chúng tôi đề nghị VPBank cấp tín dụng với các nội dung cụ thể như sau:  

Số tiền: …………………………………………………………………………                   

Mục đích:  

 Cho vay mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.   

 Cho vay bổ sung vốn kinh doanh và bổ sung, mở rộng phát triển kinh doanh nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Khách hàng của Khách hàng; 

Thời hạn: …………………………………………………..  

Lãi suất vay: ………………………………………………                                             

3. Phương thức giải ngân 

Phương thức giải ngân  Chuyển khoản                  Tiền mặt 

4. Phương thức trả nợ 

Phương thức trả nợ lãi   Hàng tháng 

Phương thức trả nợ gốc   Hàng tháng                             

5. Thông tin về dư nợ tại các tổ chức tín dụng:  

Tên TCTD 
Hình thức cấp tín 

dụng/Mục đích 

Số dư tín dụng 
(bao gồm dư nợ 

vay, LC, Bảo 

lãnh…) 

Thời hạn vay Ngày đến hạn 
Số tiền trả gốc 

lãi hàng tháng 

Tên TSBĐ và 
chủ sở hữu 

TSBĐ 

       

       

6. Thông tin tài sản đảm bảo cho khoản vay 

Tên tài sản bảo đảm 
(1) 

Tên chủ sở hữu 

Mối quan hệ của chủ sở hữu 

TSBĐ và khách hàng cấp tín 

dụng 

Tài sản hiện có đang 

bảo đảm cho nghĩa vụ 

cấp tín dụng nào 

không? 
(2)

 

 

 

   Đang bảo đảm 

 Không 

    Đang bảo đảm 

 Không 

 

 

   Đang bảo đảm 

 Không 

(1): Ghi rõ tên tài sản, địa chỉ. 

(2): Nếu có bảo đảm, ghi rõ nghĩa vụ bảo đảm là gì, tại TCTD nào? 

7. Bảo lãnh cá nhân 

         Các thành viên góp vốn cam kết bảo lãnh cá nhân:   Có                  Không 

8. Đăng ký sử dụng các sản phẩm tín dụng khác của VPBank3: 

Sản phẩm Sử dụng Nội dung 

                                              

3 Trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng các sản phẩm tín dụng khác của VPBank, ĐVKD hướng dẫn Khách hàng kê khai các thông tin tại các 
giấy đề nghị/Hợp đồng dịch vụ tương ứng với từng sản phẩm khách hàng đăng ký theo quy định hiện hành của VPBank. Các thông tin kê 

khai tại mục này chỉ là các thông tin KH đề xuất, chưa có giá trị rằng buộc giữa các bên.  
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Thấu chi  
Hạn mức: 

Thời hạn: 

Thẻ tín dụng  Hạn mức: 

Sản phẩm khác (Ví dụ: thẻ ghi nợ, Bảo hiểm…..) Ghi rõ tên sản phẩm 

 

 

Vui lòng cho biết: Bạn biết tới sản phẩm, dịch vụ của VPBank qua hình thức nào sau đây:  
 

 Người giới thiệu 

 Thư điện tử (email) 

 Tin nhắn (SMS) 

 

 Hội thảo  

 Quảng cáo (truyền hình, báo chí, internet,…) 

 Hình thức khác (vui lòng ghi rõ):  

 

 

Tôi/Chúng tôi xin cam kết: 

1. Tất cả các hồ sơ, thông tin, tài liệu mà chúng tôi cung cấp cho Ngân hàng là đúng sự thật.  

2. Sử dụng vốn đúng mục đích và tự chịu trách nhiệm nếu sử dụng vốn sai mục đích. Cung cấp đầy đủ chứng từ chứng 

minh mục đích sử dụng vốn vay theo đúng yêu cầu của Bên Ngân hàng; 

3. Sử dụng mọi tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của mình để thanh toán nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ tài 

chính khác cho Ngân hàng đầy đủ, đúng hạn. Đến hạn trả nợ mà chúng tôi không trả được nợ, Ngân hàng có toàn 

quyền xử lý tài sản bảo đảm và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết khác để thu hồi nợ vay. 

4. Chấp hành nghiêm túc các quy định, yêu cầu của Ngân hàng về vay vốn, bảo đảm tiền vay trong suốt quá trình vay vốn; 

thực hiện đúng các nghĩa vụ đã thỏa thuận với Ngân hàng. 

5. Đồng ý cho Ngân hàng sử dụng các thông tin về Chúng tôi và các khoản tín dụng của Chúng tôi  bao gồm cả các thông 

tin từ các văn bản, các tài liệu do Chúng tôi cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký kết giữa Chúng tôi và Ngân hàng 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.  

Nếu vi phạm các cam kết trên, Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Ngày       

Bên vay                                                                                             Chủ sở hữu TSĐB 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                                (Ký, đóng dấu – nếu có và ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

            9. Cam kết của Bên vay và Chủ sở hữu TSĐB 
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PHỤ LỤC 1  

 

Thành viên góp vốn chính (nếu là Doanh nghiệp) (*) 

Mối quan hệ với khách hàng       

Tên doanh nghiệp       

Giấy CNĐKKD/CNĐKDN                                               Ngày cấp                                Cơ quan cấp       

Địa chỉ       

Ngành nghề kinh doanh chính       

Vốn điều lệ        

Người góp vốn 

cao nhất 

Họ và tên       

Ngày sinh           

Số CMND/Hộ 

chiếu 

                                              Ngày cấp                                Nơi cấp            

Hộ khẩu 

thường trú 

      

Địa chỉ hiện tại       

Tỷ lệ góp vốn       

Thành viên góp vốn chính (nếu là cá nhân) (*) 

Mối quan hệ với khách hàng       

Họ và tên       

Ngày sinh           

Số CMND/Hộ chiếu                                               Ngày cấp                                Nơi cấp            

Hộ khẩu thường trú       

Địa chỉ hiện tại       

(*) Nếu có nhiều thành viên góp vốn chính, Đơn vị sẽ Insert để điền thông tin theo mẫu trên 

  1. Thông tin về thành viên góp vốn chính: 

 


