Mẫu 02/TCHĐ-LienVietPostBank/2017

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP HẠN MỨC THẤU CHI
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - .............(LienVietPostBank)
Mục I. Khách hàng đề nghị cấp HMTC
1. Họ tên (viết chữ in hoa):………..…………

Ngày sinh:…../…..../…
Giới tính:
Nam
Nữ
CMND
Hộ chiếu số
Giấy tờ khác
Ngày cấp:…/……/…...
Nơi cấp: ………………….
Số………....................
3. Hộ khẩu thường trú: …………………….…………………………………………………………………..
4. Nơi ở hiện tại:…………………………….………………………………………..……………………….…
5. Tình trạng hôn nhân:
Độc thân
Có gia đình
Ly hôn
Khác.....................................
6. Trình độ học vấn:
Cao đẳng
Đại học
Trên ĐH
Khác………………………..
2.

7. Điện thoại: Nhà riêng:…….… Cơ quan(nếu có):..…………….…….Di động: ……………….………… ….
8. Địa chỉ email: ………………………………………………………………………………………………....
9. Đăng ký nhận thông báo giao dịch:
Nơi làm việc:……………………………………………………
Nơi ở hiện tại:…………………………………………………..
Địa chỉ khác: ………….............………………………………..

Mục II. Nhu cầu cấp HMTC
2. Số tiền đề nghị cấp HMTC: …….………

1. Mục đích vay vốn:

(Bằng chữ:…………..………………………………..)

 Thanh toán hóa đơn tiền điện;
 Thanh toán hóa đơn tiền nước;
 Thanh toán hóa đơn tiền điện và hóa đơn tiền nước.

3. Thời hạn cấp HMTC:……………..…tháng

Mục III. Tài sản bảo đảm
Không có tài sản bảo đảm
Mục IV. Người đồng trả nợ

Không có

Có (Chi tiết như dưới đây)

1. Họ tên: …………………..…………….…………..…….

Ngày sinh: …/…./…….

Giới tính:
Nữ

Ngày cấp: ……/.…/…

Nơi cấp: ………

2. Quan hệ với người vay:…………………………………
3.

CMND

Hộ chiếu số: …………

Giấy tờ khác:…

4. Hộ khẩu thường trú:………………………………….……………………………………………………...
5. Nơi ở hiện tại:………………………….……………………………………………………………………
6. Điện thoại: Nhà riêng:………………………. Cơ quan:……………………..Di động: …………………….
7. Địa chỉ Email:……………………………...………………………………………………………………

Mục V. Người phụ thuộc
Họ tên

Năm sinh

Không có

Có (Chi tiết như dưới đây)
Nơi sinh sống/học tập

Mục VI. Quan hệ của Khách hàng với LienVietPostBank và các TCTD khác

Nam

1. Quan hệ với LienVietPostBank:
Tiền tiết kiệm
Thẻ

Vay vốn

Chưa có

Có (Chi tiết như dưới đây)

Tài khoản cá nhân

Tài khoản doanh nghiệp

Thẻ tín dụng

Khác:…….

Diễn giải:………………………………………………………………………………………………………….
2. Quan hệ với các TCTD khác:
Tên TCTD:…………..………

Chưa có
Tiền gửi tiết kiệm
Thẻ tín dụng

Có (Chi tiết như dưới đây)
Vay vốn
Tài khoản
Tài khoản doanh nghiệp
Thẻ khác:

Diễn giải:…………………………………………………………………………………………………………
Tên TCTD

Số tiền vay

Thời gian vay

Nghĩa vụ trả nợ
hàng tháng

Lãi suất vay

Mục đích vay

Mục VI. Nguồn thu nhập tích lũy thường xuyên dùng để trả nợ (sau thuế)
Nội dung

STT

Diễn giải

I

Thu nhập

1

Thu nhập từ lương

2

Thu nhập của nguời đồng trách nhiệm (nếu có)

3

Thu nhập khác: Cho thuê nhà/cho thuê xe, đầu tư,
kinh doanh…….

II

Chi phí

1

Chi phí sinh hoạt

2

Chi phí trả nợ các TCTD

3

Chi phí khác

Số tiền (VND/tháng)

Thu nhập ròng (I-II)

III

Mục VII. Phương thức trả nợ
Tiền mặt
Chuyển khoản

Tự động trích từ tài khoản số………………… tại LienVietPostBank
Khác (ghi rõ)……………………………………………………….

Mục VIII. Bảo hiểm
Tôi đồng ý tham gia đóng phí theo các điều kiện của Chương trình Bảo hiểm tín dụng, chi tiết cụ thể như sau:
(1) Công ty bảo hiểm: ………………………………………………………………………………………………
(2) Số tiền bảo hiểm: ………………………………………………………………………………………….……
(3) Tỷ lệ phí Bảo hiểm:……………………………………………………………………………………………...
(4) Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm: Theo quy định của Chương trình Bảo hiểm đối với các sản phẩm cho vay tiêu
dùng không TSBĐ của Ngân hàng.
(5) Người thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
(6) Các điều kiện khác: Theo quy định của Chương trình Bảo hiểm đối với các sản phẩm cho vay tiêu dùng không
TSBĐ của Ngân hàng

 Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong Giấy đề nghị cấp thấu chi này này cũng như 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 LienVietPostBank;

- Trả hết nợ vay (gốc và lãi) cho LienVietPostBank trong các trường hợp: Sử dụng tiền vay sai mục đích,

vi phạm Hợp đồng tín dụng.
 Tôi đồng ý ủy quyền như sau:
- Ủy quyền cho LienVietPostBank trích từ tài khoản thấu chi của tôi để thanh toán tiền điện và/hoặc nước
theo hóa đơn/hợp đồng đứng tên tôi (và của các hóa đơn/hợp đồng sau)1:
STT
Người đứng tên trênn hóa đơn Mã Khách hàng
Mã hóa đơn/Số hợp đồng Số điện thoại

- Ủy quyền cho LienVietPostBank trích từ tài khoản tiền lương/thu nhập hàng tháng của tôi tại

LienVietPostBank để thu hồi nợ;
- Việc ủy quyền này có giá trị cho đến khi tôi trả hết nợ vay tại LienVietPostBank.
 Tôi xin cam đoan:
- Những nội dung kê khai tại Văn bản này cũng như các thông tin mà tôi cung cấp cho LienVietPostBank
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
LienVietPostBank;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin và cam kết nêu trên.

NGƯỜI ĐỒNG TRẢ NỢ
(Nếu có)

1

………, ngày…..tháng……năm ........
NGƯỜI VAY
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐVKD chủ đồng thêm bớt nội dung này để phù hợp với nhu cầu của Khách hàng

