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NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
––––
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CN/PGD:………………………………….
––––––––––––––––––––
Số:………………………………………….
ĐỀ NGHỊ CẦM CỐ TG, GTCG KIÊM HỢP ĐỒNG CẦM CỐ, KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ
VÀ BIÊN BẢN GIAO NHẬN, PHONG TỎA
(áp dụng đối với Khách hàng vay vốn bảo đảm bằng TG, GTCG do LPB phát hành)
Hôm nay, ngày ........................................ , tại ………………… các Bên gồm:
Bên Cho vay: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - .........................................................
Địa chỉ

: ………………………………………………………………………........

Điện thoại

: ........................................................................... Fax: ..................................

Do ông, bà

: .................................... Chức vụ: ...................... ……………làm đại diện,

theo văn bản uỷ quyền số…… ngày...../...../20...... của ................................................................
(Sau đây gọi là Ngân hàng)
1

Bên vay : ..................................................................................................................................... .
Giấy CNĐKKD (CMND/HC) số:……………..

Do………….. cấp ngày………………...

Địa chỉ:………………………………………………..Điện thoại:……………………............
Do ông, bà :……………...Chức vụ: ……………...làm đại diện theo văn bản uỷ quyền
số:………..ngày...../...../20...... của …………….
Phần I: Đề nghị vay vốn:
2. Cam kết của Bên vay, Bên cầm cố2
- Tài sản cầm cố sau đây thuộc quyền sở
- Số tiền đề nghị vay: ...................................................................................................................
hữu riêng lẻ hợp pháp của Bên
- Thời hạn vay: .............................................................................................................................
vay3/Bên cầm cố, không có tranh chấp
- Mục đích vay:
về quyền sở hữu, không bị phong tỏa,
 Cho vay mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở;
hạn chế quyền sở hữu và hiện tại không
được sử dụng làm tài sản bảo đảm tại
xây dựng, sửa chữa nhà ở; nhận chuyển
bất kỳ đơn vị, tổ chức nào;
nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở;
- Đồng ý vay vốn với các nội dung và
 Cho vay mua, thuê, thuê mua phương tiện đi
điều khoản cho vay cầm cố Tiền gửi,
lại;
Giấy tờ có giá (TG, GTCG) tại Phần
II: Nội dung và điều khoản cho vay
 Cho vay chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch,
cầm cố của Giấy Đề nghị cầm cố TG,
văn hóa, thể dục, thể thao;
GTCG kiêm Hợp đồng cầm cố, Khế
 Cho vay mua sắm trang thiết bị, nội thất gia
ước nhận nợ và Biên bản giao nhận
phong tỏa này.
đình;
1. Bên vay đề nghị

 Cho vay chi phí khác cho mục đích tiêu
dùng (ghi rõ mục đích khác nếu có):
………………………………………...

- Lãi suất vay: ……; Lãi suất nợ quá hạn
bằng ….% lãi suất trong hạn.
- Phương thức áp dụng lãi suất:………….....
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Trường hợp Cầm cố TG, GTCG của Bên thứ ba thì bổ sung thông tin Chủ sở hữu TG, GTCG (Bên cầm cố) theo
các nội dung tương tự.
2
Trường hợp cầm cố TG, GTCG của Bên thứ ba
3
Trường hợp Bên vay đồng thời là Chủ sở hữu TG, GTCG cầm cố;

-

Phương thức cho vay:…………………...
Phương thức nhận tiền vay: ........................................................................................................
Phương thức trả gốc: .................................................................................................................
Phương thức trả lãi: …………… ...............................................................................................

3. Tài sản cầm cố bảo đảm cho khoản vay:

TT

Tên TG, GTCG

Số, ký
hiệu

Đơn vị
phát hành

Ngày phát
hành

Ngày đến
hạn

Mệnh giá

Ghi
chú

Tổng Cộng

Tổng giá trị do các bên thống nhất định giá: ………………………………………
(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………… )
Phần II: Nội dung và điều khoản cho vay cầm cố
Ngân hàng đồng ý cho Bên vay vay vốn theo các đề nghị của Bên vay tại mục 1, Phần I,
Giấy Đề nghị cầm cố TG, GTCG kiêm Hợp đồng cầm cố, Khế ước nhận nợ và Biên bản
giao nhận phong tỏa này với các Điều khoản sau:
Điều 1. Tài sản cầm cố, quản lý và xử lý tài sản cầm cố:
1. Tài sản cầm cố là toàn bộ TG, GTCG được ghi tại mục 3, Phần I, Giấy Đề nghị cầm cố
kiêm Hợp đồng cầm cố TG, GTCG, Khế ước nhận nợ và Biên bản giao nhận phong tỏa
này thuộc quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp của Bên vay/Bên cầm cố.
2. Bên vay/Bên cầm cố đồng ý bàn giao cho Ngân hàng Bản chính duy nhất các TG,
GTCG trên và chấp thuận để Ngân hàng phong tỏa TG, GTCG nêu trên cho đến khi Bên
vay hoàn thành nghĩa vụ vay vốn đối với Ngân hàng.
3. 4Bên vay đồng ý cho Ngân hàng trích tiền từ TG, GTCG để thu hồi nợ vay và không có
khiếu nại gì về việc Ngân hàng xử lý TG, GTCG trong trường hợp đến hạn mà Bên vay
không thanh toán được nợ vay và không được Ngân hàng đồng ý gia hạn nợ hoặc trong
trường hợp Ngân hàng thu hồi nợ trước hạn.
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Bên cầm cố cam kết trả nợ thay cho Khách hàng hoặc đồng ý để Ngân hàng xử lý TG,
GTCG để thu hồi nợ nếu khoản vay đã đến hạn hoặc phải trả nợ trước hạn mà Khách
hàng không trả nợ đầy đủ;
4. Trong trường hợp tài sản cầm cố để bảo đảm cho khoản vay là TG, GTCG bằng ngoại
tệ, khi tỷ giá ngoại tệ thay đổi dẫn đến tỷ lệ dư nợ vay trên giá trị tài sản bảo đảm vượt
quá 95%, Bên vay phải bổ sung tài sản bảo đảm hoặc trả bớt nợ vay. Trong vòng 2 ngày
kể từ ngày nhận được thông báo của Ngân hàng, Bên vay có trách nhiệm bổ sung tài sản
đảm bảo hoặc trả bớt nợ vay cho Ngân hàng.
Nếu Bên vay không bổ sung tài sản bảo đảm đúng hạn đồng thời tỷ giá ngoại tệ vẫn
không thay đổi so với lần định giá gần nhất dẫn đến tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo
đảm vượt quá 95%, Ngân hàng được quyền tự trích tiền từ TG, GTCG để thu hồi nợ
ngay trong ngày làm việc.
5. Số tiền thu được do xử lý tài sản cầm cố sau khi thu hồi nợ (bao gồm nợ gốc, lãi, lãi quá
hạn và các chi phí khác) nếu thừa sẽ trả lại cho Bên vay/Bên cầm cố; nếu thiếu thì Bên
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Trường hợp chủ sở hữu TG, GTCG đồng thời là Bên vay
Trường hợp cầm cố TG, GTCG của Bên thứ ba

vay/Bên cầm cố phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng.
Điều 2. Cam kết chung:
1. Các Bên cam kết thực hiện đúng các điều kiện, điều khoản nêu trên. Mọi sửa đổi, bổ
sung các điều kiện, điều khoản này phải được các bên thỏa thuận bằng văn bản.
2. Các điều kiện, điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý khi Bên
vay/Bên bảo đảm trả hết nợ vay cho Ngân hàng.
Giấy Đề nghị cầm cố TG, GTCG kiêm Hợp đồng cầm cố, Khế ước nhận nợ và Biên bản
giao nhận phong tỏa này được lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên vay giữ 01
bản, Bên cầm cố (nếu có) giữ 01 bản, Ngân hàng giữ 01 bản.
CHỦ SỞ HỮU TG, GTCG (BÊN CẦM CỐ)6
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

6

Trường hợp cầm cố TG, GTCG của Bên thứ ba;

KHÁCH HÀNG VAY VỐN
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

