Mẫu 01/DHTT-LienVietPostBank/2017
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––
ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ
(Áp dụng cho Khách hàng thể nhân vay theo sản phẩm Du học thành tài)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt – Chi nhánh: ……………………

Tôi đề nghị đƣợc vay vốn với mục đích: Thanh toán học phí và các chi phí khác cho khóa học
Với các nội dung cụ thể nhƣ sau:
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên Khách hàng: ……………………………………………………………..
Giới tính: □Nam

□Nữ

CMND/ Hộ chiếu: …………

Ngày sinh: …../…../……(dd/mm/yyyy)
Nơi cấp: ………….. Ngày cấp: …………..

Hộ khẩu thƣờng trú: ……………………………………………………………….
Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………….
Thời gian tạm trú: …………………………………………………………………..
Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………….
ĐT nhà riêng: ……………………… ĐTDĐ: ……………………………………..
Tên cơ quan: ………………………………………………………………………..
Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ………………………. Chức vụ hiện tại: ……………………………
Thâm niên công tác: ………………… Loại hợp đồng lao động hiện tại: ………….
B. THÔNG TIN NGƢỜI ĐỒNG TRÁCH NHIỆM (nếu có)
Họ và tên Khách hàng: ……………………………………………………………..
Giới tính: □Nam

□Nữ

CMND/ Hộ chiếu: …………

Ngày sinh: …../…../……(dd/mm/yyyy)
Nơi cấp: ………….. Ngày cấp: …………..

Hộ khẩu thƣờng trú: ……………………………………………………………….
Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………….
Thời gian tạm trú: …………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………….
ĐT nhà riêng: ……………………… ĐTDĐ: ……………………………………..
Tên cơ quan: ………………………………………………………………………..
Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: …………………

Chức vụ hiện tại: ……………………………

Thâm niên công tác: ………………… Loại hợp đồng lao động hiện tại: ………….
C. QUAN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Hiện tại, Khách hàng đang có:
Ngân hàng

□Tiền gửi

□Dƣ nợ

□Không có tài khoản tại

Chi tiết: ………………………………………………………………………………………


ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC

Hiện tại, Khách hàng đang có:
Ngân hàng

□Tiền gửi

□Dƣ nợ

□Không có tài khoản tại

Chi tiết: ………………………………………………………………………………………
D. THÔNG TIN VAY VỐN VÀ PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN


THÔNG TIN VAY VỐN

Vốn tự có: ………………………………………………………………………….
Số tiền đề nghị vay: ………………………………………………………………..
Bằng chữ: ………………………………………………………………………….
Thời hạn vay: ………………………………………………………………………


PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Quan hệ thân nhân với du học sinh:
□Bố/mẹ đẻ

□Bố/ mẹ nuôi □Anh/ chị em ruột

□Ông/ Bà

□Quan hệ nhân thân khác

Tôi (ngƣời vay du học nƣớc ngoài) là thân nhân của: ……………………………… ...
Năm sinh: ……………..CMND số: …………do CA…………Cấp ngày: ……………
Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………..……
Nhân thân của tôi đã trúng tuyển vào:
Trƣờng/ Đơn vị đào tạo:
Quốc gia:

Ngành học:

Khóa:

Thời hạn:

Học phí / kỳ (1):

Chi phí sinh hoạt/ kỳ (cụ thể)(2):

Chi phí khác/ kỳ (cụ thể)(3):

Hỗ trợ tài chính/ kỳ (nếu có) (4):

Tổng cộng chi phí / kỳ

= (1) + (2) + (3) – (4)

E. KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH VÀ PHƢƠNG ÁN TRẢ NỢ


THU NHẬP HÀNG THÁNG
Nguồn thu nhập

Người đi vay

Người đồng trách nhiệm
(Vợ/ chồng)

Thu nhập từ lƣơng (1)
Nguồn thu nhập khác (2)
□Từ hoạt động SXKD
□Cho thuê nhà/ thuê xe
□Thu nhập từ cổ tức
□Thu nhập khác
(a)Tổng thu nhập: (1) + (2)


CHI PHÍ HÀNG THÁNG:
Chi phí

Chi phí sinh hoạt (1)
Chi phí học hành/đào tạo (2)
Chi phí thuê nhà(3)
Chi phí khác(4)
(b)Tổng chi phí (1)+(2)+(3)+(4)
Thu nhập tích lũy hàng tháng: (a)-(b)


THÔNG TIN BỔ SUNG

Ngƣời có thu nhập trong gia đình

Số tiền

Ghi chú

STT

Họ tên

Năm sinh

Quan hệ với
người vay

Nghề nghiệp

Mức thu nhập

Ngƣời phụ thuộc trong gia đình
STT

Họ tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

F. TÀI SẢN ĐẢM BẢO TIỀN VAY
Loại tài sản bảo đảm:
□Bất động sản

□Ôtô/ máy móc thiết bị

□Sổ tiết kiệm

□Tài sản khác

Giấy tờ sở hữu số: ……………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………
Giá trị tài sản ƣớc tính: ……………………………………………………………….
Các giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc tản sản đảm bảo: …………………………..
Thông tin người đồng sở hữu (nếu có):
Họ tên: ………………………………………………………………………………..
Quan hệ với ngƣời đi vay: ………………………………Ngày sinh: dddd/mmmm/yyyy
Hộ khẩu thƣờng trú: ………………………………………………………………….
CMND số: …………. Nơi cấp: …………………Ngày cấp: …………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp: …………………

Chức vụ hiện tại: ……………………………

Thâm niên công tác: ………………… Loại hợp đồng lao động hiện tại: ………….
Địa chỉ cơ quan: ……………………………………ĐT: …………………………….
Điện thoại cố định: …………………………… …ĐTDĐ: …………………………..
G. CAM KẾT CỦA NGƢỜI VAY
1. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã
cung cấp.

2. Tôi đồng ý và cho phép Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Giấy
đề nghị này, bao gồm việc chia sẻ và trao đổi những thông tin liên quan đến tôi; đồng thời đồng
ý và cho phép Ngân hàng tìm kiếm, xác minh thông tin liên quan đến tôi từ bất kỳ bên thứ ba nào
khác.
3. Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi/chúng tôi không có tranh chấp, không
nằm trong khu vực giải toả, không bị đem cầm cố, thế chấp, chuyển nhƣợng, chuyển đổi, tặng
cho, cho thuê, góp vốn, định đoạt dƣới bất cứ hình thức nào… hoặc đảm bảo cho việc thực hiện
bất kỳ nghĩa vụ nào khác. Ngân hàng có toàn quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay
trong trƣờng hợp tôi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết.
5. Tuân thủ đúng các quy định khác của Ngân hàng liên quan đến khoản vay của tôi.
7. Trong trƣờng hợp tôi vi phạm những cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc
Pháp luật và Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt.
............, ngày.................tháng…….......năm….........
Khách hàng vay
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đồng sở hữu/ đồng trách nhiệm (vợ/chồng)
(Ký và ghi rõ họ tên)

