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TỜ KHAI THÔNG TIN NGƯỜI ĐỒNG VAY1  

(Đính kèm và là bộ phận không tách tời của Giấy đăng ký vay tiêu dùng, vay kinh doanh cá 
nhân, mở & sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện tử số 

………………… ngày ………………… (gọi chung là “Giấy Đăng ký”) của Khách hàng là 
……………………) 

 
Ngày:……/……/…….. 

 

I. Thông tin người đồng vay (thông tin dấu(*) là bắt buộc) 
1. Người đồng vay thứ 1: 

Quan hệ với Khách hàng*: 

 Vợ/Chồng     Cha mẹ - con cái      Anh chị em           Khác:………………..  

Thông tin cá nhân 

Họ và tên*:  

Ngày sinh*:  

Nơi sinh*:  

Giới tính*:  Nam           Nữ  

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn 
cước công dân*: 

                                   Ngày cấp:                    Nơi cấp:  

Quốc tịch*:  

Hộ khẩu thường trú*:  

Địa chỉ hiện tại đang sinh 
sống*: 

 Như trên 

 Khác (vui lòng ghi rõ):……….. 

Số điện thoại*:  

Email:  

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

 Khác:…….  

2. Người đồng vay thứ 2 

Quan hệ với Khách hàng*: 

 Vợ/Chồng     Cha mẹ - con cái      Anh chị em           Khác:……  

Thông tin cá nhân 

Họ và tên*:  

Ngày sinh*:  

Nơi sinh*:  

Giới tính*:  Nam           Nữ  

                                                
1 Áp dụng trong trương hợp người đồng vay không đồng thời là đồng chủ tài khoản thanh toán 
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Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn 
cước công dân*: 

                                   Ngày cấp:                   Nơi cấp:  

Quốc tịch*:  

Hộ khẩu thường trú*:  

Địa chỉ hiện tại đang sinh 
sống*: 

 Như trên 

 Khác (vui lòng ghi rõ):……… 

Số điện thoại*:  

Email:  

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

 Khác:…….  

3. Người đồng vay thứ 3 

Quan hệ với Khách hàng*: 

 Vợ/Chồng     Cha mẹ - con cái      Anh chị em           Khác:……  

Thông tin cá nhân 

Họ và tên*:  

Ngày sinh*:  

Nơi sinh*:  

Giới tính*:  Nam           Nữ  

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn 
cước công dân*: 

                                   Ngày cấp                           Nơi cấp  

Quốc tịch*:  

Hộ khẩu thường trú*:  

Địa chỉ hiện tại đang sinh 
sống*: 

 Như trên 

 Khác (vui lòng ghi rõ):………….. 

Số điện thoại*:  

Email:  

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

 Khác:…….  

 

II. Xác nhận của người đồng vay: 

1. Tôi/Chúng tôi xác nhận các chi tiết, thông tin nêu trên là chính xác, cập nhật và đầy đủ, đúng 
sự thật. Tôi/Chúng tôi đồng ý để VPBank xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn 
thông tin nào mà VPBank có được.  

2. Đồng ý với nội dung Đề nghị vay vốn của Khách hàng tại Giấy Đăng ký mà Khách hàng đã ký.  

3. Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng các yêu cầu của Tôi/Chúng tôi về số tiền vay, thời hạn vay, lãi 
suất vay được nêu tại Phần III của Giấy Đăng ký chỉ là đề xuất của Tôi/Chúng tôi để VPBank 
xem xét. Số tiền vay, thời hạn vay và lãi suất cho vay và các nội dung khác liên quan tới 
Khoản vay sẽ được quyết định sau khi VPBank thẩm định các điều kiện vay vốn của 
Tôi/Chúng tôi và được quy định tại Phần VIII – Xác nhận chấp thuận cho vay của VPBank. 
Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng, nếu nội dung chấp thuận của VPBank khác với nội dung mà 
Tôi/Chúng tôi đề nghị thì nội dung chấp thuận của VPBank sẽ có giá trị áp dụng và được coi 
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là thỏa thuận chính thức giữa Tôi/Chúng tôi và VPBank. VPBank sẽ thông báo cho 
Tôi/Chúng tôi về nội dung khoản vay được phê duyệt thông qua một trong các phương thức 
sau: văn bản, gọi điện thoại, gửi tin nhắn qua điện thoại, email hoặc các phương thức khác 
do VPBank triển khai từng thời kỳ. Trường hợp Tôi/Chúng tôi không đồng ý với nội dung được 
VPBank phê duyệt, Tôi/Chúng tôi phải thông báo bằng phương thức xác nhận không đồng ý 
vay vốn qua điện thoại do Khách hàng thực hiện xác nhận khi VPBank gọi điện thoại thông 
báo về khoản vay được VPBank phê duyệt. Trong mọi trường hợp, Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng, 
bằng việc sử dụng vốn vay (vốn vay đã được giải ngân cho Tôi/Chúng tôi và/hoặc Bên thụ 
hưởng do Tôi/Chúng tôi chỉ định), Tôi/Chúng tôi xác nhận và đồng ý chịu ràng buộc nghĩa vụ 
với VPBank  theo toàn bộ nội dung chấp thuận cho vay của VPBank. 

4. Chữ ký của Tôi/Chúng tôi tại Tờ khai thông tin này sẽ đồng thời là chữ ký mẫu mà Tôi/Chúng 
tôi sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch được thực hiện trực tiếp tại Trụ sở VPBank. Trong 
trường hợp chữ ký của Tôi/Chúng tôi theo Tờ khai thông tin này khác với chữ ký đã đăng ký 
trước đó tại VPBank thì chữ ký của Tôi/Chúng tôi tại Tờ khai thông tin này sẽ là chữ ký có 
hiệu lực và được sử dụng để thay thế cho các mẫu chữ ký khác đã đăng ký tại VPBank (nếu 
có) trên tất cả các chứng từ giao dịch mà Tôi/Chúng tôi thực hiện trực tiếp tại Trụ sở 
VPBank. 

5. Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân theo các 
điều kiện và điều khoản tại Bộ Điều khoản và Điều kiện về vay tiêu dùng, vay kinh doanh cá 
nhân, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho 
Khách hàng tiểu thương của VPBank, cam kết tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi các quy 
định của VPBank liên quan tới các chương trình, sản phẩm, ưu đãi… mà VPBank sẽ triển 
khai. Bộ Điều khoản và Điều kiện về vay tiêu dùng, vay kinh doanh cá nhân, mở và sử dụng 
tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho Khách hàng tiểu 
thương của VPBank được công bố trên website http://www.vpbank.com.vn.  

6. Tờ khai thông tin này là một phần không tách rời Giấy Đăng ký mà Khách hàng đã ký.  

 

 

NGƯỜI ĐỒNG VAY 1 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐỒNG VAY 2 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên) 

 

NGƯỜI ĐỒNG VAY 3 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên) 
 

 


