
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN PHỤC VỤ TIÊU DÙNG  

KIÊM PHƢƠNG ÁN VAY– TRẢ NỢ 

(Áp dụng đối với trường hợp cho vay cá nhân phục vụ tiêu dùng) 

 

Kính gửi:  Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh ……………………………… 

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG  

 KHÁCH HÀNG VAY VỐN 
NGƢỜI CÓ CÙNG NGHĨA VỤ TRẢ NỢ / KẾ 

THỪA NGHĨA VỤ TRẢ NỢ  (Nếu có) 

  

  Ông    Bà 

Mối quan hệ với Khách hàng vay vốn: 

  Vợ - chồng   Cha mẹ - con 

  Anh - chị - em   Khác 

- Họ và tên  …………………………………………………   ...........................................................................  

- Ngày sinh  ............................................................................    ...........................................................................  

- CMND/Hộ chiếu số …………. do …………… cấp ngày.…./…../…..  …………. do ……………… cấp ngày.…./…../….. 

- Trình độ học vấn  Đại học/trên đại học  Cao đẳng 

 Trung cấp  Dưới trung cấp 

 Đại học/trên đại học  Cao đẳng 

 Trung cấp  Dưới trung cấp 

- Tình trạng hôn nhân  Có gia đình  Ly dị 

 Ly thân  Góa, số con: … 

 Độc thân  Khác,…… 

 Có gia đình  Ly dị 

 Ly thân  Góa, số con: … 

 Độc thân  Khác, ……… 

- Tình trạng sở hữu  

nhà ở/ BĐS 

 Nhà sở hữu riêng  Nhà đi thuê 

 Ở với bố mẹ  Khác 

 Nhà sở hữu riêng  Nhà đi thuê 

 Ở với bố mẹ  Khác 

- Hộ khẩu thƣờng trú  ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

- Địa chỉ nơi ở hiện tại 

có đăng ký tạm trú 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

- Thời gian lƣu trú tại 

nơi ở hiện tại 

 ………  năm  ………… năm 

- Điện thọai liên lạc  …………………………………………………  ………………………………………………… 

- Email  …………………………………………………  ………………………………………………… 

- Số ngƣời phụ thuộc ……….  người ………… người 

2. CHI TIẾT NGHỀ NGHIỆP 

- Tên đơn vị công tác  ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

- Địa chỉ nơi công tác …………………………………………………  ………………………………………………… 

- Loại hình doanh 

nghiệp nơi công tác 

 DN/ CQ nhà nước 

 

 CTCP/TNHH 

 DN Tư nhân/ DN 

vốn nước ngoài 

 Khác 

 DN/ CQ nhà nước 

 

 CTCP/TNHH 

 DN Tư nhân/ DN 

vốn nước ngoài 

 Khác 

- Lĩnh vực hoạt động 

của đơn vị công tác 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

- Vị trí công tác  Cán bộ quản lý hoặc kinh doanh có đăng ký 

 Cán bộ cấp chuyên viên 

 Công nhân/Lao động được đào tạo nghề 

 Kinh doanh tự do 

 Lao động thời vụ/ Thất nghiệp/ Nghỉ hưu 

 Cán bộ quản lý hoặc kinh doanh có đăng ký 

 Cán bộ cấp chuyên viên 

 Công nhân/Lao động được đào tạo nghề 

 Kinh doanh tự do 

 Lao động thời vụ/ Thất nghiệp/ Nghỉ hưu  

 

 

- Thâm niên trong nghề  ……………. năm  ……………. năm 



- Thời gian làm công 

việc hiện tại 
 ……………. năm  ……………. năm 

- Hình thức trả lƣơng  Qua tài khoản/ thẻ ATM của Vietinbank 

 Tài khoản ATM ngân hàng khác 

 Tiền mặt 

 Qua tài khoản/ thẻ ATM của Vietinbank 

 Tài khoản ATM ngân hàng khác 

 Tiền mặt 

- Hợp đồng lao động  Không xác định thời hạn 

 Có thời hạn, thời hạn là: ……. tháng 

 Tự kinh doanh 

 Không xác định thời hạn 

 Có thời hạn, thời hạn là: ……. tháng 

 Tự kinh doanh  

Vui lòng cho biết thêm thông tin về người liên hệ khi cần thiết (không sống với bên vay) 

 Ngƣời liên hệ 1 Ngƣời liên hệ 2 

- Họ và tên ………………………………………………….  …………………………………………………. 

- Quan hệ  ………………………………………………….  …………………………………………………. 

- Địa chỉ liên lạc  ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

- Điện thoại  ………………………………………………….  …………………………………………………. 

- Đơn vị công tác ………………………………………………….  …………………………………………………. 

3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

1. Tài sản 

- Nhà đất Số lượng:…………. Nhà, lô đất Giá trị ước tính: ………………………… triệu đồng 

- Tiền gửi TK / giấy tờ 

có giá tƣơng đƣơng 

Tại:    Vietinbank 

   Ngân hàng, TCTD…………… 

Giá trị ước tính: ………………………… triệu đồng 

Giá trị ước tính: ………………………… triệu đồng 

- Chứng khoán Số lượng:…………. Cổ phiếu/ trái phiếu Giá trị ước tính: ………………………… triệu đồng 

- Ô tô Số lượng:…………. Chiếc xe Giá trị ước tính: ………………………… triệu đồng 

- Bảo hiểm nhân thọ  Vietinbank là người thụ hưởng đầu tiên 

 Khác 
Giá trị ước tính: ………………………… triệu đồng 

- Tài sản khác Mô tả: ……………………………………. 

Số lượng:…………………………………. 

Giá trị ước tính: ………………………… triệu đồng 

- Tổng giá trị tài sản ƣớc tính: ……………………… triệu đồng  

2. Nợ   

- Quan hệ tín dụng với Vietinbank  Không  Có 

- Quan hệ tín dụng với Tổ chức tín dụng khác   Không  Có. Vui lòng cung cấp thông tin dưới đây: 

Stt Tên Tổ chức tín dụng Loại hình vay Mục đích Số tiền vay 

Dƣ nợ còn lại tại 

thời điểm vay 

vốn 

Thời điểm trả nợ 

1 …………………… …………… ………………… …………… ………………… ………………….. 

2 …………………… …………… ………………… …………… ………………… ………………….. 

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

- Đã từng phát sinh nợ quá hạn?  Không  Có 

- Vay cá nhân/ tổ chức khác  Không  Có.  Vui lòng cung cấp thông tin dưới đây: 

Stt Tên Tổ chức/ cá nhân cho vay Mối quan hệ Số tiền nợ còn lại Thời điểm trả nợ 

1 ……………………………… ………………………. ……………………….. ……………………….. 

2 ……………………………… ………………………. ……………………….. ……………………….. 

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

4. PHƢƠNG ÁN VAY VỐN 

- Tổng nhu cầu vốn  …………………………….  triệu đồng 

- Vốn tự có  …………………………… . triệu đồng 

- Số tiền đề nghị vay  …………………………….  triệu đồng  (Bằng chữ: ………………………………………………………..)  



- Thời hạn vay vốn   …………………………………….  tháng 

- Mục đích vay vốn  Mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở 

 Mua sắm thiết bị gia đình 

 Mua nhà dự án  

 Mua ô tô 

 Xây dựng – sửa chữa nhà ở 

 Khác, ghi rõ: …………… 

- Chi tiết mục đích vay vốn (ghi cụ thể mục đích vay vốn: địa chỉ nhà/đất mua hoặc xây dựng – sửa chữa; loại xe ô tô, hãng, xuất xứ; 

các thiết bị, vật dụng mua sắm…) …………………………………………………....................................................................... 

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

- Phƣơng thức nhận nợ  Chuyển khoản   Rút tiền mặt  Khác (ghi rõ): …………………… 

- Lãi suất đề nghị  Theo quy định của Ngân hàng Hoặc: …………….. %/năm 

5. PHƢƠNG ÁN TRẢ NỢ 

- Phƣơng thức thanh 

toán nợ 

 Chuyển khoản   Rút tiền mặt  Khác (ghi rõ): …………………… 

- Kỳ hạn trả nợ gốc  …………….. tháng/kỳ  Một lần khi đến hạn  Khác (ghi rõ): …………………… 

Thông tin về nguồn trả nợ: 

 KHÁCH HÀNG VAY VỐN 
NGƢỜI CÓ CÙNG NGHĨA VỤ TRẢ NỢ / KẾ 

THỪA NGHĨA VỤ TRẢ NỢ  (Nếu có) 

A. CHI TIẾT THU NHẬP   

- Thu nhập thực lĩnh ……………………………… triệu đồng/tháng  ……………………………… triệu đồng/tháng 

- Thu nhập khác ……………………………… triệu đồng/tháng  ……………………………… triệu đồng/tháng 

 Cho thuê nhà ……………………………… triệu đồng/tháng  ……………………………… triệu đồng/tháng 

 Cho thuê xe ……………………………… triệu đồng/tháng  ……………………………… triệu đồng/tháng 

 Cổ tức/ lợi nhuận được 

chia/ lãi Tiết kiệm 
……………………………… triệu đồng/tháng  ……………………………… triệu đồng/tháng 

 Từ hoạt động kinh 

doanh 

……………………………… triệu đồng/tháng  ……………………………… triệu đồng/tháng 

Tổng thu nhập (A) ……………………………… triệu đồng/tháng  ……………………………… triệu đồng/tháng 

B. CHI TIẾT CHI PHÍ 

- Chi phí sinh hoạt hàng 

tháng  
 ……………………………………. triệu đồng/tháng 

- Các khoản trả nợ khác  ……………………………………. triệu đồng/tháng  

- Chi phí thuê nhà  ……………………………………. triệu đồng/tháng  

- Chi phí khác  ……………………………………. triệu đồng/tháng  

  Tổng chi phí (B)  ……………………………………. triệu đồng/tháng  

C. Thu nhập tích lũy hàng tháng (A-B): ………………………………………………….  triệu đồng/tháng 

D. Dự kiến số tiền trả hàng tháng bao gồm cả gốc và lãi:………………………………..  triệu đồng/tháng 

6. TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY (TSBĐ) 

1. Thông tin Tài sản bảo đảm 1:   

- Loại TSBĐ  QSH nhà ở/ QSD đất ở   Ô tô/ phương tiện vận tải  Khác (ghi rõ): …………… 

- Nguồn gốc TSBĐ  Hình thành từ vốn vay  Thuộc sở hữu của KH  Thuộc sở hữu bên thứ 3 

- Thông tin của bên thứ 

3 (nếu có) 

- Họ tên: …………………………………………………………………………………………… 

- Số CMND: …………………… do ………………….. cấp ngày …../…./……… 

- Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………………………… 

- Mối quan hệ với KH vay vốn: ……………………………………………………………………. 

- TSBĐ hiện đang đƣợc 

cầm cố /thế chấp tại 

TCTD khác 

 Không 

  Có, TSBĐ đang được thế chấp/cầm cố tại  Ngân hàng  .......................................................... .… 

- Mô tả tóm tắt TSBĐ: (Địa chỉ nhà ở/đất ở, diện tích,,.. ; Loại xe, năm sản xuất, biển số, …): ………………………………. 

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

- Giá trị ƣớc tính: …………………………………….. triệu đồng 



2. Thông tin Tài sản bảo đảm 2: (chi nhánh bổ sung thêm thêm thông tin tương tự như đối với TSBĐ 1 để KH khai báo) 

7. MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC TẠI NHCT VÀ CÁC TCTD KHÁC 

Quý khách vui lòng cho biết hiện đang sử dụng những dịch vụ nào sau đây: 

 Tại NHCT Tại Tổ chức tín dụng 

   Thẻ ATM 

 Thẻ tín dụng 

Hạn mức:……. 

 Tiền gửi thanh toán 

 Bảo hiểm 

  Tiền gửi tiết kiệm 

 Khác, ………………. 

 Thẻ ATM 

 Thẻ tín dụng 

Ngân hàng:……….Hạn mức….. 

Ngân hàng:……….Hạn mức…... 

 Bảo hiểm 

  Tiền gửi tiết kiệm 

 Khác, ………………. 

  Tiền gửi thanh toán 

8. XÁC NHẬN  

1. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp; 

2. Tôi/chúng tôi chấp hành mọi quy định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam liên quan đến việc vay vốn và bảo đảm 

tiền vay; 

3. Tôi/chúng tôi chấp thuận vô điều kiện để Ngân hàng toàn quyền định đoạt đối với (các) tài sản bảo đảm nói trên để thu hồi nợ 

gốc, lãi và phí (nếu có) trong trường hợp tôi/chúng tôi vi phạm Hợp đồng tín dụng, không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng 

thỏa thuận. 

4. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có quyền sử dụng các thông tin trên Giấy đề nghị này để 

cung cấp, giới thiệu, hỗ trợ tôi/chúng tôi về các thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng. 

5. Trong trường hợp tôi/chúng tôi vi phạm những cam kết trên, tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/  

……………,ngày…..tháng…..năm……… 

Ngƣời có cùng nghĩa vụ trả nợ/ kế thừa nghĩa vụ trả nợ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 Khách hàng vay vốn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

I. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM  

 Bản sao CMND/Hộ chiếu 

 Bản sao hộ khẩu/KT3/Bản chính giấy xác nhận tạm trú 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ mã số thuế 

 Giấy chứng nhận/Giấy tờ có hiệu lực liên quan đến TSBĐ 

 Hóa đơn điện thoại/ trong vòng 3 tháng gần nhất 

 Bằng cấp cao nhất tính đến thời điểm hiện tại 

 Giấy đăng ký kết hôn/ Giấy xác nhận độc thân 

 Giấy khám sức khoẻ định kỳ; Hồ sơ/bệnh án (nếu có) 

 Hợp đồng mua bán tài sản hình thành từ vốn vay 

 Bảng lương/sao kê TK ngân hàng trong 3 tháng gần nhất 

 Hợp đồng lao động/ Xác nhận thu nhập 

 Giấy tờ chứng minh nhu cầu sử dụng vốn 

 Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (còn hiệu lực) mà NHCT là 

người thụ hưởng và hóa đơn thu phí 02 kỳ gần nhất (nếu có) 

 Các hợp đồng, khế ước tín dụng với các TCTD khác 

 Giấy tờ khác 

 

Tài liệu khác (Ghi rõ):……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

  


