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GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG 

(áp dụng đối với Khách hàng cá nhân)               

 

1. Thông tin pháp lý của Bên vay 

Họ và tên khách hàng  

Ngày sinh   

Số CMND/Hộ chiếu                                                      Ngày cấp                                      Nơi cấp  

Hộ khẩu thường trú  

Điện thoại                                                        Di động                                       Cố định  

Địa chỉ hiện tại  Như trên 

 Khác (vui lòng ghi cụ thể):  

Nghề nghiệp/Công việc  

Giấy đăng ký kinh doanh 

(nếu có) 

 

Họ tên vợ/chồng (nếu có)  

Ngày sinh   

Số CMND/Hộ chiếu                                                      Ngày cấp                                      Nơi cấp  

Nghề nghiệp/Công việc  

2. Thông tin vay vốn  

Tôi /chúng tôi đề nghị Vietbank cấp tín dụng với các nội dung cụ thể như sau:  

I. Các hình thức cấp tín dụng 

1. Vay vốn 

 Vay từng lần 

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

Mục đích:  

 Vay mua sắm tài sản cố định 

 Bổ sung vốn kinh doanh  

Thời hạn: ……………………………………………………………………….  
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 Hạn mức 

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

Mục đích:  

 Bổ sung vốn kinh doanh  

 Khác……………………. 

Thời hạn: ……………………………………………………………………...  

Thời hạn của khoản vay thuộc hạn mức: ……………………………………..  

 Vay thấu chi 

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

Thời hạn: ………………………………………………………………………  

 Vay tín chấp 

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

Thời hạn: ………………………………………………………………………  

2. Bảo lãnh  

 Từng lần 

Loại bảo lãnh/chiết khấu: ……………………………………………………… 

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

Mục đích: ……………………………………………………………………… 

Thời hạn……………………………………………………………………….. 

 Hạn mức 

 

Loại bảo lãnh/chiết khấu: ……………………………………………………… 

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

Mục đích: ……………………………………………………………………… 

Thời hạn……………………………………………………………………….. 

II. Tổng mức cấp tín dụng 

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

Mục đích: ……………………………………………………………………… 

Thời hạn……………………………………………………………………….. 

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    Khác (vui lòng mô tả)  

Phương thức trả nợ gốc   Hàng tháng  3 tháng/lần  Cuối kỳ  Khác (vui lòng mô tả) 

Nguồn trả nợ 
1.  

2.  

Gốc dự kiến trả mỗi kỳ (áp dụng đối 

với vay trả góp) 
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5. Thông tin tài sản đảm bảo 

Tên tài sản bảo đảm (1) Tên chủ sở hữu 
Mối quan hệ của chủ sở hữu 

TSBĐ và khách hàng vay vốn 

Tài sản hiện có đang 

bảo đảm cho nghĩa vụ 

vay vốn nào không? (2) 

 

 

   Đang bảo đảm 

 Không 

 

 

   Đang bảo đảm 

 Không 

 

 

   Đang bảo đảm 

 Không 

(1): Ghi rõ tên tài sản, địa chỉ (nếu là BĐS), Biển kiểm soát  (nếu là xe ô tô), tên chủng loại hàng (nếu là hàng hóa). 

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

6. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác của Vietbank: 

Sản phẩm Sử dụng Nội dung 

Tiền gửi Ghi rõ tên sản phẩm 

Thanh toán quốc tế  
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Vui lòng cho biết: Bạn biết tới sản phẩm, dịch vụ của Vietbank qua hình thức nào sau đây: 

 

 

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

Tôi/Chúng tôi xin cam kết: 

1. Tất cả các thông tin trong Giấy đề nghị cấp tín dụng này và tất cả các giấy tờ mà Tôi/Chúng tôi cung cấp cho 

Ngân hàng là đầy đủ, chính xác, hợp pháp và đúng sự thật. Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với 

bất kỳ thông tin sai lệch nào. 

2. Tôi/Chúng tôi 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.  

Ngày: 

Bên vay                                                        Bên sở hữu TSĐB 

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

                                               

 

 

 

 

 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):  


