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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƢƠNG ÁN TRẢ NỢ
(Cho vay mua ô tô Khách hàng Cá nhân)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt - .............................(Ngân hàng Bƣu Điện Liên Việt)
Đề nghị Quý Khách hàng đánh dấu (√) vào ô trống và điền đầy đủ các thông tin yêu cầu theo mẫu dưới đây:
Mục I. Khách hàng vay
 Cá nhân
 Chủ Hộ Kinh doanh
 Chủ Doanh nghiệp tư nhân
1. Họ tên (viết chữ in hoa):………..…………………………
Ngày sinh:…../..../…
Giới tính: Nam Nữ
2. CMND  Hộ chiếu số  Giấy tờ khác Số………............. Ngày cấp:…/……/…… Nơi cấp: …………………
3.Hộ khẩu thƣờng trú: …………………….……………………………………………………………………………..
4. Nơi ở hiện tại:…………………………….………………………………..……………………….…………………
Tình trạng nhà ở:  Sở hữu riêng
 Ở cùng bố mẹ
 Thuê
 Ở cùng bạn bè, người
thân  Khác:……………………...
5. Tình trạng hôn nhân: Độc thân
 Có gia đình  Ly hôn Khác...........................................................
6. Điện thoại:Cố định:……………………….……… Di động: …………………………. Địa chỉ Email:………………
7. Số ĐKKD (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………
8. Địa chỉ ĐKKD: …………………………………………………………………………………………………………..
9. Lĩnh vực kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………….
10. Thời gian hoạt động: ……………………………………………………………………………………………………
11. Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………………………………………
12. Công việc hiện tại:…………………………………… Tổng thu nhập (sau thuế):….....................…....VNĐ/tháng
……………………………………………………………
Hình thức nhận thu nhập:
Địa chỉ:…………………………………………………..
 Tiền mặt
…………………………………………………………
 Chuyển khoản
Điện thoại:....................................................................…… Khác…………………………….……….……….…
Mục II. Nhu cầu vay vốn
1. Số tiền đề nghị vay…………………….…………………(Bằng chữ:……..…………………………………………)
2. Thời hạn vay:………………………. …..…….tháng
4. Phƣơng thức cho vay: Cho vay từng lần
5. Định kỳ trả nợ: - Gốc: Hàng tháng

 Hàng quý

 Khác:……………………

- Lãi: Hàng tháng
 Hàng quý
 Khác:……………………
Mục III. Người đồng trách nhiệm
Không có
Có (đề nghị Quý khách ghi chi tiết như dưới đây)
1. Họ tên: …….…………………..….…………..……………
Ngày sinh: …/…./…. Giới tính: Nam Nữ
2. Quan hệ với ngƣời vay:……………………………………
3. CMND  Hộ chiếu số: ………… Giấy tờ
Ngày cấp:
Nơi cấp: …………………
khác:……..………..
……/.…/……...

4.Hộ khẩu thƣờng trú:………………………………….…………………………………………………………….……
5.Nơi ở hiện tại:………………………….………………………………………………………………………………
6. Điện thoại cố định:……………………….……… Di động: …………………………. Địa chỉ Email:………………
Tổng thu nhập (sau thuế):….....................…....VNĐ/tháng
7.Công việc hiện tại:
Tên Cơ quan/Tổ chức :…………………………...………
Hình thức nhận thu nhập:
Địa chỉ:…………………………………………....………
 Tiền mặt
Điện thoại:..........................................................................
 Chuyển khoản
Lĩnh vực hoạt động:……………………………............…
Khác…………………………….……….……….…
Mục IV. Người phụ thuộcKhông có
 Có ( đề nghị Quý khách ghi chi tiết như dưới đây)
STT

Họ tên

Năm sinh

Mục V. Khả năng tài chính
Nguồn thu nhập thƣờng xuyên
A. Tổng thu nhập thƣờng xuyên bình quân (sau thuế)(A) = (1) + (2) + (3)+(4)
(1) Từ lương, các khoản theo lương
(2) Từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Số tiền (VND/tháng)
…………………………
……………………….
……………………….

(3) Thu nhập của người đồng trách nhiệm có nghĩa vụ cùng đóng góp trả nợ

……………………….

(4) Khác:
Cho thuê nhà/ Cho thuê xe
Làm kinh tế gia đình
Khác……..
Tổng
B. Tổng chi phí sinh hoạt bình quân (chi phí ăn ở đi lại, chi phí điện nước, chi phí giáo
dục, chi phí khác)
C. Các nghĩa vụ trả nợ
1. Các nghĩa vụ trả nợ
STT
Tên tổ chức tín dụng

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
………………………

Dƣ nợ

Tổng
2. Tổng số tiền khách hàng phải trả hàng tháng (Gốc + Lãi):…………………………………..VNĐ/tháng
D. Nguồn tích lũy thƣờng xuyên (D) = (A) - (B) – (C)
Mục VI. Tài sản bảo đảm
Loại tài sản
Chủ sở hữu
Mô tả
Trị giá
Xe ô tô
Bất động sản….

 Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong Giấy đề nghị vay vốn kiêm phƣơng án trả nợ này
cũng nhƣ bất cứ thông tin nào mà tôi cung cấp đều đúng sự thật đồng thời cam kết:

- Chấp hành đúng mọi thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt;
- Trả hết nợ vay (gốc và lãi) và các loại phí phá sinh (nếu có) cho Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt trong
các trường hợp: Sử dụng tiền vay sai mục đích, vi phạm Hợp đồng tín dụng.
 Tôi đồng ý ủy quyền nhƣ sau:

- Ủy quyền cho Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt trích từ tài khoản tiền lương/thu nhập hàng tháng của tôi
tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (nếu có) để thu hồi nợ;
- Ủy quyền cho Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt được quyền thay mặt tôi yêu cầu Ngân hàng khác trích
tài khoản của tôi tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào khác để thu hồi nợ trong trường hợp khoản vay quá
hạn thanh toán.
- Việc ủy quyền này có giá trị cho đến khi tôi trả hết nợ vay tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt.
 Tôi xin cam đoan:

- Những nội dung kê khai tại Văn bản này cũng như các thông tin mà tôi cung cấp cho Ngân hàng Bưu
Điện Liên Việt là đầy đủ và đúng sự thật;

- Không che giấu bất cứ thông tin nào có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá và chấp nhận cho vay của
Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin và cam kết nêu trên.
………, ngày…..tháng……năm ........
NGƢỜI ĐỒNG TRÁCH NHIỆM (Nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƢỜI VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)

