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THỎA THUẬN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 

Số : ……………………….... 

Ngày ký : ……………………….... 

Nơi ký : ……………………….... 

Căn cứ ……………………….... 

Chúng tôi gồm có: 

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 :  

Ông/Bà:  : ………………………....………………………....………………… 

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

Địa chỉ thường trú : ………………………....………………………....………………… 

Địa chỉ liên lạc : ………………………....………………………....………………… 

Điện thoại : ………………………....………………………....………………… 

[Hoặc]   

Tên tổ chức : ………………………....………………………....………………… 

GCN ĐKDN/ GP hoạt động : ………………………....………………………....………………… 

Mã số thuế  : ………………………....………………………....………………… 

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

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

Người đại diện : ………………………....………………………....………………… 

Chức vụ : ………………………....………………………....………………… 

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân : ………………………....………………………....………………… 

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

3. BÊN BẢO ĐẢM : 

Ông/Bà:  : ………………………....………………………....………………… 

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

Địa chỉ thường trú : ………………………....………………………....………………… 

Địa chỉ liên lạc : ………………………....………………………....………………… 

Điện thoại : ………………………....………………………....………………… 

[Hoặc]   

Tên tổ chức : ………………………....………………………....………………… 
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GCN ĐKDN/ GP hoạt động : ………………………....………………………....………………… 

Mã số thuế  : ………………………....………………………....………………… 

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

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

Người đại diện : ………………………....………………………....………………… 

Chức vụ : ………………………....………………………....………………… 

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân : ………………………....………………………....………………… 

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

 

Điều 1.  Các bên thỏa thuận ký kết Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng (sau đây gọi là Thỏa thuận 

sửa đổi, bổ sung) để điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng tín dụng được dẫn chiếu nêu trên       

như sau: 

1.1. Sửa đổi, bổ sung Điểm …… Khoản …… Điều …… nội dung như sau: 

Từ: 

…………………… 

Thành: 

…………………… 

1.2. Sửa đổi, bổ sung Điểm …… Khoản …… Điều …… nội dung như sau: 

Từ: 

…………………… 

Thành: 

…………………… 

 

Điều 2.          

Các nội dung và điều khoản khác của Hợp đồng tín dụng, bao gồm cả những Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung của 

Hợp đồng tín dụng dẫn chiếu nêu trên vẫn không thay đổi. 

Điều 3.  Điều khoản thi hành 

Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày ……………… và là một phần không tách rời của Hợp 

đồng tín dụng dẫn chiếu bên trên. 

Trường hợp Thoả thuận sửa đổi, bổ sung này được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt 

có giá trị pháp lý, bản tiếng nước ngoài chỉ có giá trị tham khảo. 

Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung này được lập thành … bản có giá trị như nhau, Vietbank giữ … bản, Bên được 

cấp tín dụng giữ … bản, Bên Bảo đảm giữ … bản. 

Bằng việc ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) dưới đây, các bên thống nhất đã đọc, hiểu rõ và đồng 

ý với tất cả các điều khoản thỏa thuận nêu trên. 

BÊN ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu 

nếu là tổ chức) 

BÊN BẢO ĐẢM 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là  

tổ chức) 

VIETBANK 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 


