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GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ
(Áp dụng đối với vay tiêu dùng không có TSBĐ)

Tôi (“Bên Vay”) muốn nộp đơn đề nghị cung cấp tín dụng theo chương trình Vay Tiêu Dùng (“Khoản vay”) với các chi tiết như sau:
Lưu ý: Vui lòng đánh dấu ( ) vào ô trống, điền đầy đủ các thông tin yêu cầu và điền N/A vào các mục không thích hợp

1. Thông Tin Về Khoản Vay
Số tiền đề nghị vay

(VNĐ)

Thời gian đề nghị

12 tháng

24 tháng

36 tháng

60 tháng

%/năm

Lãi suất hiện hành
Mục đích vay vốn

48 tháng

Cưới hỏi

Sửa nhà

Du lịch

Học tập

Mua xe

Chi tiêu cá nhân

Mua sắm đồ gia dụng

Khác (ghi rõ)

Chi tiết mục đích vay:
STT
1

Số tiền (đồng)

Nhu cầu tiêu dùng

2
3
4
5
...
Tổng cộng
Phương thức trả nợ: Định kỳ hàng tháng Bên Vay trả một số tiền cố định bao gồm gốc & lãi

2. Thông Tin Cá Nhân

Nam

Họ và tên (chữ in hoa)
Nơi sinh

Nữ

Ngày sinh (dd/mm/yyyy)

Số CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân hiện tại:
Nơi cấp

Ngày cấp (dd/mm/yyyy)

Số CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân trước đây (nếu có)
Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu

Phường/Xã

Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

Địa chỉ nơi ở hiện tại

Phường/Xã

Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

Thời gian ở địa chỉ hiện tại từ

Năm

Tháng

Nếu thời gian cư trú dưới 3 năm, vui lòng ghi địa chỉ trước đây:
Nơi ở trước đây

Phường/Xã

Điện thoại di động

Điện thoại nhà
Loại nhà đang ở hiện tại:

Sở hữu

Tình trạng hôn nhân:

Độc thân

Số người bạn đang chu cấp tài chính
Trình độ học vấn:

Mua trả góp
Đã lập gia đình

Địa chỉ E-mail
Nhà bố mẹ
Ly dị/Ly thân/Goá

Nhà thuê

Khác

(Xin ghi rõ)

Khác

(Xin ghi rõ)

Số con

Dưới THPT

THPT

Trung cấp/Cao đẳng

ĐH nước ngoài

Sau ĐH trong nước

Sau ĐH nước ngoài

ĐH trong nước

1/4

MB 01/UPL-DB/2017

3. Thông Tin Nghề Nghiệp
Tình trạng việc làm

Toàn thời gian

Bán thời gian

Chủ doanh nghiệp

Hưu trí

Nội trợ

Khác

Tên đơn vị hiện đang công tác

Sinh viên

Mã số thuế công ty
Phường/Xã

Địa chỉ làm việc hiện tại

Điện thoại công ty

Số máy lẻ nhánh

Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

Thời gian làm việc ở đơn vị hiện tại
năm

tháng

Loại hình doanh nghiệp:

Nhà Nước

Lĩnh vực hoạt động

Nông nghiệp

Xây dựng

Bảo hiểm

Vận tải

Tài chính/Ngân hàng

Bất động sản

Truyền thông

Du lịch/Nhà hàng

Bán buôn/Bán lẻ

Khác (xin ghi rõ)

Chức vụ

Nhân viên

Chuyên viên

Giám sát/Trưởng phòng

Loại hình hợp đồng

Có thời hạn
(tháng)

Thời gian đã làm việc

Nước ngoài/Liên doanh

(tháng)

TNHH

Hợp doanh/Liên doanh

Chủ doanh nghiệp

Khác

Sản xuất

Tổng Giám đốc/Quản lý cấp cao

Không xác định thời hạn

Thời gian còn lại của hợp đồng

(tháng)

VNĐ

Thu nhập thực lãnh hàng tháng
Hình thức thanh toán lương

Cổ phần

Tiền mặt

Khác (xin ghi rõ)

Chuyển khoản

Nếu thời gian làm việc tại đơn vị hiện đang công tác dưới 12 tháng vui lòng ghi tên đơn vị công tác trước đây:
Tên đơn vị công tác trước đây
Thời gian làm việc tại đơn vị trước đây
năm

Tổng thời gian công tác:

tháng

năm

tháng

4. Thông Tin Tài Chính
Thông tin các khoản vay (tín chấp, thế chấp,..) tại các Ngân hàng/ TCTD khác:
Ngân hàng/TCTD

Số tiền vay

Thời hạn

Dư nợ hiện tại

Loại hình vay

Tín chấp

Thế chấp

Tín chấp

Thế chấp

Trả góp hàng tháng

Thông tin thẻ tín dụng do Ngân hàng khác phát hành
Tên Ngân hàng

Loại thẻ

Hạn mức thẻ (VNĐ)

Tín chấp

Thế chấp

Tín chấp

Thế chấp

Thấu chi tại Ngân hàng khác:
Tên Ngân hàng

Loại hình thấu chi

Hạn mức thấu chi (VNĐ)

Tín chấp

Thế chấp

Tín chấp

Thế chấp
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5. Thông Tin Người Thân
Họ và tên
Quan hệ
Điện thoại di động

6. Thông Tin Người Tham Chiếu
Lưu ý: Thông tin của một cá nhân biết rõ Bên Vay khác với người được đề cập ở mục 5, không cùng địa chỉ cư trú với Bên Vay và có số điện thoại liên lạc)
Họ và tên
Quan hệ
Điện thoại di động

7 . Người Có Liên Quan Đến Bên Vay (Theo Luật Tổ Chức Tín Dụng 2010 Và Hướng Dẫn Tại Thông Tư 36 Của NHNN)
Để Ngân Hàng đánh giá và xem xét tín dụng, tôi xác nhận những thông tin sau:
1. Về người có liên quan* là cá nhân: (Vui lòng đánh dấu

vào một trong những lựa chọn dưới đây)

Tôi xác nhận người có liên quan là cá nhân của tôi không có bất kỳ quan hệ nào với Ngân Hàng.
Tôi xác nhận người có liên quan là cá nhân của tôi có quan hệ với Ngân Hàng như sau: (Vui lòng điền thông tin của người có liên quan vào bảng dưới)
STT

Họ và tên

2. Về người có liên quan* là tổ chức: (Vui lòng đánh dấu

Mối quan hệ

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân

vào một trong những lựa chọn dưới đây)

Tôi xác nhận tôi không có bất kỳ người có liên quan nào là tổ chức.
Tôi xác nhận người liên quan là tổ chức của tôi như sau: (Vui lòng điền thông tin của người có liên quan vào bảng dưới đây)
STT

Tên tổ chức

Mối quan hệ

Số giấy phép ĐKKD

* Ngưới có liên quan của một cá nhân được định nghĩa như sau:
(a) Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu(con rể); bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột,
chị ruột, em ruột, (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của NGƯỜI KÊ KHAI
(b) Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng mà NGƯỜI KÊ KHAI sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên
(c) Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng mà NGƯỜI KÊ KHAI là người Quản Lý, thành viên Ban Kiểm Soát
(d) Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng mà NGƯỜI KÊ KHAI là người Quản Lý, thành viên Ban Kiểm Soátd của Công Ty mẹ hoặc Tổ Chức Tín Dụng mẹ
(e) Công Ty con mà NGƯỜI KÊ KHAI có thẩm quyền bổ nhiệm người Quản Lý, thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty mẹ hoặc Tổ Chức Tín Dụng mẹ
(f) Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng mà NGƯỜI KÊ KHAI là Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng, (mẹ vợ), con dâu (con rể);
bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em dâu, em rể (1) Người Quản Lý, (2) Thành viên Ban Kiểm Soát, (3) Thành viên góp vốn hoặc (4) cổ đông sở hữu từ
5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng đó
(g) Tổ Chức uỷ quyền đại diện phần góp, cổ phần cho NGƯỜI KÊ KHAI
(h) Cá nhân uỷ quyền đại diện phần góp, cổ phần cho NGƯỜI KÊ KHAI
(i) Cá nhân cùng với NGƯỜI KÊ KHAI được một Tổ Chức uỷ quyền đại diện phần góp, cổ phần tại một Tổ Chức khác
(j) Cá nhân được NGƯỜI KÊ KHAI uỷ quyền đại diện vốn góp, cổ phần

8. Thông Tin Tài Khoản Và Yêu Cầu Giải Ngân
Khoản vay được chấp thuận sẽ được giải ngân vào tài khoản của Quý khách tại Ngân hàng VIB (được nêu dưới đây hoặc được VIB cung cấp sau khi khách hàng
hoàn tất đơn yêu cầu mở tài khoản thanh toán);
Loại tài khoản:
Số tài khoản:

Ngày mở tài khoản:

Khoản vay được chấp thuận sẽ chỉ được trả vào tài khoản giao dịch VNĐ tại VIB của khách hàng và không bằng tiền mặt. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp các
giấy tờ hỗ trợ theo yêu cầu của VIB tùy thuộc vào số tiền vay và mục đích vay. Giấy tờ bao gồm nhưng không giới hạn, hợp đồng mua bán, báo giá, hợp đồng xây
sửa nhà, hóa đơn, phiếu thu. Nếu khách hàng chưa có tài khoản giao dịch VNĐ tại VIB, khách hàng phải nộp đơn yêu cầu mở tài khoản theo mẫu của VIB cung cấp.
Tài khoản này sẽ được mở khi khoản vay tiêu dùng của khách hàng được chấp thuận và số tài khoản sẽ được thông báo đến khách hàng trong Hợp đồng tín dụng.
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9. Xác Nhận và Cam Kết Của Bên Vay
Bằng việc ký vào Giấy Đề Nghị Vay Vốn Kiêm Phương Án Trả Nợ Vay Tiêu Dùng này, tôi xác nhận và đồng ý như sau:
1. Những nội dung kê khai trong Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ này cũng như bất cứ thông tin nào mà tôi cung cấp đều 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 VIB; Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin và cam kết nêu trên
2. Nếu khoản vay được chấp thuận thì Giấy Đề Nghị Vay Vốn Kiêm Phương Án Trả Nợ Vay Tiêu Dùng này do tôi ký bên dưới, cùng Hợp Đồng Tín Dụng và các Điều Khoản và Điều Kiện Vay
Tiêu Dùng VIB, cấu thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực giữa tôi và VIB liên quan đến khoản Vay Tiêu Dùng của tôi tại VIB;
3. Tôi theo đây đồng ý và cho phép VIB sử dụng, tiết lộ và trao đổi bất kỳ liên quan đến tôi hoặc tài khoản và các khoản vay tín dụng của tôi tại VIB, bao gồm cả thông tin tín dụng của tôi, với
bất kỳ bên nào khác và thu thập thông tin của bất kỳ bên nào khác với mục đích đánh giá hồ sơ xin cấp khoản Vay Tiêu Dùng của tôi;
4. Tôi xin cam kết chấp hành đúng mọi thỏa thuận trong Hợp dồng tín dụng ký với VIB; Dùng thu nhập hàng tháng (bao gồm tiền lương, thưởng, phụ cấp và các khoản thu khác) để trả nợ VIB;
Trả hết nợ vay (gốc, lãi và các loại phí) cho VIB trong các trường hợp: sử dụng tiền vay sai mục đích, vi phạm Hợp đồng tín dụng hoặc không tiếp tục làm việc tại tổ chức, doanh nghiệp vì
bất kể lý do gì; Trong trường hợp các khoản tiền lương/ thu nhập hàng tháng không đủ để trả nợ thì sẽ dùng các nguồn thu nhập khác để trả nợ VIB;
5. Tôi đồng ý ủy quyền cho VIB trích từ tài khoản tiền lương/ thu nhập hàng tháng của tôi tại VIB (nếu có) để thu hồi nợ; Ủy quyền cho VIB giữ toàn bộ thu nhập của tôi để thu hồi nợ trong trường
hợp không thể tiếp tục làm việc tại tổ chức, doanh nghiệp vì bất cứ lý do gì; Vệc ủy quyền này có giá trị cho đến khi tôi trả hết nợ vay tại VIB;
6. Tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho VIB các tài liệu hỗ trợ liên quan đến khoản vay theo yêu cầu của VIB và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và đầy đủ của thông tin/ tài liệu
được cung cấp
7. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp trong việc sử dụng tiền vay và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải
ngân (nếu có).
8. Trường hợp không thực hiện đúng nội dung cam kết trên, tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định của VIB và trước Pháp luật. Đồng thời đồng ý và cam kết thực hiện
ngay các biện pháp do VIB áp dụng như (bao gồm nhưng không giới hạn):
Chấm dứt Hợp đồng tín dụng và thu hồi nợ trước hạn;
Kể từ ngày nhận được văn bản thông báo thu hồi nợ trước hạn của VIB:
- Chịu phạt thanh toán trước hạn theo quy định của VIB;
- Chịu lãi suất chậm trả; lãi phạt theo mức quy định tại Hợp đồng tín dụng;
Chịu các chi phí phát sinh theo quy định trong việc thu hồi và xử lý tài sản bảo đảm;
Bàn giao tài sản bảo đảm để VIB toàn quyền xử lý theo quy đinh của pháp luật.
Tôi xác nhận rằng chữ ký dưới đây của tôi là chữ ký mẫu mà Ngân Hàng sẽ sử dụng để kiểm tra tính xác thực của các chỉ thị do tôi gửi đến Ngân Hàng.

Ch ữ ký và họ tên Bên Vay

Ngày làm đơn

Lưu ý:
- Ngân Hàng sẽ KHÔNG xét duyệt hồ sơ vay nếu KHÔNG điền đầy đủ thông tin và cung cấp các chứng từ bắt buộc được yêu cầu.
- Ngân Hàng sẽ KHÔNG hoàn trả hồ sơ vay đối với nhũng hồ sơ không được chấp thuận.
- Bên Vay KHÔNG phải trả phí dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi tham gia chương trình Vay Tiêu Dùng của Ngân hàng VIB.
- Quyết định phê duyệt tín dụng và giải ngân có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày khoản vay được chấp thuận.

Phần dành cho Ngân Hàng
Trên cơ sở thực hiện kiểm tra, cán bộ thực hiện/cán bộ tiếp nhận và đại diện VIB xác nhận KH được phân loại rủi ro thấp và không trùng với danh sách đen AML
theo kết quả kiểm tra được in đính kèm.
Đơn vị VIB

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Ngày duyệt hồ sơ

Loại khách hàng:
Khách hàng có thu nhập từ lương

Khách hàng là cán bộ nhân viên VIB

Khách hàng là công chức viên chức nhà nước

Khách hàng payroll VIB

Khách hàng thuộc công ty chọn lọc

Khách hàng sở hữu thẻ tín dụng VIB

Khách hàng sở hữu thẻ tín dụng ngân hàng khác
Quản lý khách hàng

Cán bộ kiểm soát thu hồ sơ

Trưởng đơn vị

Ngày

Ngày

Ngày

Ký và ghi rõ họ tên

Ký và ghi rõ họ tên

Mã CBNV
Ký và ghi rõ họ tên
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