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GIẤY NHẬN NỢ 

(Áp dụng trong các hợp đồng tín dụng theo phương thức hạn mức) 

Số  : ………………………… 

Số tài khoản vay : ………………………… 

Ngày ký : ………………………… 

Nơi ký : ………………………… 

  

Căn cứ Hợp đồng …………… số: …………… (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) 

Chúng tôi, gồm có các bên dưới đây cùng thống nhất ký kết Giấy nhận nợ này với các nội dung sau: 

1. BÊN CẤP TÍN DỤNG 

 

: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN (CN … - PGD …) 

(Sau đây gọi tắt là VIETBANK và VIETBANK cũng được hiểu là Ngân hàng 

TMCP Việt Nam Thương Tín hoặc bất kỳ Đơn vị nào trong hệ thống Ngân hàng 

TMCP Việt Nam Thương Tín) 

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………… 

Điện thoại - Fax : ……………………………………………………………………………………… 

Đại diện bởi Ông/Bà - Chức vụ : ……………………………………………………………………………………… 

Theo văn bản ủy quyền(nếu có) : ……………………………………………………………………………………… 

   

2. BÊN ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG : ……………………………………………………………………………………… 

CMND/TCCCD/Hộ chiếu : ……………………………………………………………………………………… 

[hoặc]  ……………………………………………………………………………………… 

GCNĐKDN/GP hoạt động : ……………………………………………………………………………………… 

Người đại diện (nếu có) – chức vụ : ……………………………………………………………………………………… 

Theo Giấy UQ/Biên bản họp số 

(nếu có) 

: ……………………………………………………………………………………… 

3. TỔNG HẠN MỨC TÍN DỤNG 

ĐƯỢC CẤP 

: ……………………………………………………………………………………… 

4. DỰ NỢ TRƯỚC THỜI ĐIỂM NHẬN 

NỢ LẦN NÀY 

: ……………………………………………………………………………………… 

5. SỐ TIỀN NHẬN NỢ LẦN NÀY : ………………………………………………………………………………………. 

Bằng chữ: ………………………………………………………………………….. 
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6. HÌNH THỨC NHẬN NỢ : ………………………………………………………………………………………. 

⃞ Chuyển khoản:   

Số tài khoản : ……………………………………………………………………………………… 

Chủ tài khoản : ……………………………………………………………………………………… 

Tại : ……………………………………………………………………………………… 

⃞ Nhận tiền mặt:   

Họ tên người nhận tiền : ……………………………………………………………………………………… 

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu : ……………………………………………………………………………………… 

7. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG : ……………………………………………………………………………………… 

8. LÃI SUẤT (%/năm) 

(năm = 365 ngày) 

: ……………………………………………………………………………………… 

9. THỜI HẠN TRẢ NỢ : ……………………………………………………………………………………… 

10. PHÍ TRẢ NỢ TRƯỚC HẠN : ……………………………………………………………………………………… 

11. THỜI GIAN ÂN HẠN : ……………………………………………………………………………………… 

Giấy nhận nợ này được lập thành … bản có giá trị như nhau và là một bộ không tách rời của Hợp đồng tín dụng hạn mức 

được dẫn chiếu bên trên, Vietbank giữ … bản, Bên được cấp tín dụng giữ … bản. 

 

BÊN ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

 

VIETBANK 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 


