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Số hồ sơ:          

Số hợp đồng:          

Số seri: DVV01/2018 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM HỢP ĐỒNG CHO VAY 

(Áp dụng đối với Khách hàng cá nhân vay sản phẩm tiền mặt) 

 

A. PHẦN ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 

 Lưu ý: 

- Khách hàng phải sử dụng bút có mực màu xanh để điền và ký các nội dung trong Đơn vay vốn. 

- Trong trường hợp nếu thông tin trên Đơn vay vốn có chỉnh sửa  thì nhân viên kinh doanh kí nháy xác nhận 

bên cạnh nội dung có chỉnh sửa. 

I. THÔNG TIN NGƢỜI ĐỀ NGHỊ (SAU ĐÂY GỌI LÀ “BÊN VAY”)  

1. NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 

Họ tên (viết in hoa)*: Điền theo họ tên của khách hàng trên 

CMND/CCCD, viết chữ in hoa, có dấu. 

 

 

Giới tính*:                 Nam                   Nữ 

Tích chọn theo khai báo của KH và phải trùng với thông tin giới 

tính trên sổ hộ khẩu và CMND/CCCD (nếu có) 

Số sổ Hộ khẩu*: Điền số sổ hộ khẩu theo quy định như 

sau: 

Số sổ hộ khẩu là số nằm bên cạnh chữ "Số", cùng trang 

với chữ "sổ hộ khẩu". Trường hợp do đặc thù địa phương 

hộ khẩu không có số này hoặc mờ số không đọc được 

hoặc số sổ HK bị gạch xóa thì điền là số CMND/CCCD 

của chủ hộ. Nếu chủ hộ không có số CMND/CCCD hoặc 

chủ hộ đã chuyển đi/ chủ hộ bị xóa tử thì điền số 

CMND/CCCD đầu tiên xuất hiện trong các trang thông 

tin HK. Nếu toàn bộ các trang thông tin của hộ khẩu 

không có số CMND/CCCD thì điền số CMND/CCCD của 

Khách hàng là số SHK. 

Ngày sinh*:               // 
- Điền theo ngày tháng năm sinh trên CMND/CCCD và phải 

giống trên hộ khẩu. 

- CMND/CCCD và hộ khẩu chỉ có năm sinh: điền ngày tháng 

sinh là 01/01 và năm sinh trên CMND/CCCD; 

- CMND/CCCD và hộ khẩu có ngày tháng  sinh khác nhau, 

năm sinh giống nhau: so sánh theo quy tắc ¾. Nếu thỏa mãn 

quy tắc thì điền ngày tháng năm sinh trên CMND/CCCD; 

- Hộ khẩu có ngày tháng năm sinh: Năm sinh trùng với năm 

sinh trên CMND/CCCD (trường hợp CMND/CCCD chỉ có 

năm sinh) thì điền theo ngày tháng sinh trên SHK, năm sinh 

trên CMND/CCCD. 

- Nếu ngày tháng sinh < 10 thì nhập số 0 ở phía trước. Ví dụ: 

01/01/1981 

  Ngày cấp: // 
- Điền theo ngày tháng năm xác nhận trên sổ hộ khẩu 

ở trang đầu tiên/trang chủ hộ.  

- Điền theo Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể nếu 

KH ở Hộ khẩu tập thể. 

- Trường hợp ngày cấp trong SHK không có thực yêu 

cầu đính chính ngày cấp tại cơ quan có thẩm quyền 

cấp SHK. 

- Nếu ngày tháng cấp < 10 thì nhập số 0 ở phía trước. 

Ví dụ: 01/02/2015 

Số CMTND/CCCD*:  
Điền đầy đủ số CMND/CCCD vào các ô trống (tối thiểu 9 số, tối 

đa 12 số), điền từ trái sang phải, các ô còn lại nếu thừa thì đánh 

dấu X vào từng ô. 

Nơi cấp: Điền theo nơi cấp trên sổ hộ khẩu ở trang đầu 

tiên hoặc theo Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể nếu 

KH ở hộ khẩu tập thể. 
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  Ngày cấp*:               // 
Điền theo ngày cấp trên mặt sau CMND/CCCD.  Nếu ngày tháng 

cấp < 10 thì nhập số 0 ở phía trước. Ví dụ: 01/02/2015 

Địa chỉ thƣờng trú*: 

Số nhà/đƣờng/dân phố: ….. 

- Điền thông tin Số nhà, Tên Đường, Thôn/Ấp/Bản/Tổ 

dân phố theo sổ hộ khẩu ở trang địa chỉ hoặc ở trang 

đính chính (nếu có).  

- Điền địa chỉ theo Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể 

với trường hợp KH ở Hộ khẩu tập thể. 

- Nếu sổ HK là địa chỉ cũ đã bị thay đổi địa giới hành 

chính từ cấp quận/ huyện trở lên, trên hộ khẩu chưa đính 

chính theo địa chỉ mới thì ưu tiên nhập địa chỉ mới vào hệ 

thống và ghi chú địa trên SHK của Khách hàng trên hệ 

thống. 

  Nơi cấp: Điền theo nơi cấp trên mặt sau CMND/CCCD.  

- Đối với CMND 9 số: ghi rõ Công an Thành phố/Tỉnh nào 

- Đối với CMND 12 số: ghi đầy đủ “Cục CS QLHC về 

TTXH”  

- Đối với CCCD: ghi đầy đủ “Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú 

và DLQG về dân cư” 

 Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………… 

Điền thông tin Xã/Phường/Thị Trấn theo sổ hộ khẩu ở 

trang địa chỉ hoặc ở trang đính chính (nếu có) 

Số CMND/CCCD cũ:   
- Điền số CMND/CCCD cũ căn cứ các giấy tờ KH cung 

cấp/theo khai báo của KH (tối thiểu 9 số, tối đa 12 số), điền 

từ trái sang phải, các ô còn lại nếu thừa thì đánh dấu X vào 

từng ô. 

- Với trường hợp KH cung cấp CCCD và KH sinh trước 

01/01/1996 yêu cầu bổ sung giấy tờ thông tin về số CMND 

cũ, KH sinh sau 01/01/1996 miễn cung cấp giấy tờ xác nhận 

số CMND cũ. KH phải nộp CCCD mới của KH kèm theo bản 

xác nhận số CMND/CCCD của cơ quan cấp Quận/ huyện trở 

lên. CMND cũ (đã bị cắt góc) hoặc sổ hộ khẩu có thông tin 

số CMND cũ cùng nét chữ và màu mực (không đồng ý khi 

CMND cũ là số đóng dấu mộc) hoặc các loại giấy tờ thể hiện 

có CMND cũ có giá trị về mặt pháp lý do cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền cấp như ĐKKH.  

 Quận/Huyện/ Thị xã: …….. 

Điền thông tin Quận/Huyện/Thị Xã theo sổ hộ khẩu ở 

trang địa chỉ hoặc ở trang đính chính (nếu có). 

Số hộ chiếu:                
Điền số hộ chiếu theo khai báo của KH/trên hộ chiếu KH cung 

cấp, điền từ trái sang phải, các ô còn lại nếu thừa thì đánh dấu X 

vào từng ô. 

 Tỉnh/Thành phố: ………… 

Điền thông tin Tỉnh/TP theo sổ hộ khẩu ở trang địa chỉ 

hoặc ở trang đính chính (nếu có) 

Điện thoại di động 1*:     

Điền số điện thoại di động theo khai báo của KH, là số điện thoại 

KH sử dụng chính và thường xuyên, điền từ trái sang phải, các ô 

còn lại nếu thừa thì đánh dấu X vào từng ô. 

Lưu ý: không điền số điện thoại bàn/cố định 

 SĐT nhà theo Hộ khẩu: ……………. 

Điền số điện thoại nhà tại Hộ khẩu theo khai báo của KH. 

Điện thoại di động 2:     

Điền số điện thoại di động thứ 2 theo khai báo của KH, điền từ 

 Email: …………………………… 

Điền địa chỉ email theo khai báo của KH. 

Comment [HNM1]: Bổ sung thêm nội dung 

Comment [HNM2]: Thêm nội dung 
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trái sang phải, các ô còn lại nếu thừa thì đánh dấu X vào từng ô. 

Lưu ý: không điền số điện thoại bàn/cố định  

Địa chỉ nơi ở hiện tại*:  Giống địa chỉ thƣờng trú     Khác (ghi rõ)  

(Tích chọn vào ô Giống địa chỉ thường trú nếu KH đang sống tại địa chỉ giống địa chỉ thường trú.  

Nếu KH sống khác địa chỉ thường trú thì tích vào ô Khác (ghi rõ) và điền địa chỉ nơi ở hiện tại vào các mục bên dưới theo giấy tờ 

tạm trú/khai báo của KH) 

Số nhà/đƣờng/dân phố: ….. Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………… 

Quận/Huyện: …….. Tỉnh/Thành phố: ………… 

Thời gian sinh sống nơi ở hiện tại*: nămtháng 

Điền thời gian KH đã sinh sống tại nơi ở hiện tại theo giấy tờ tạm trú/khai báo của KH, nếu số năm tháng < 10 thì điền thêm số 0 

ở phía trước. Ví dụ: 05 năm 04 tháng. 

Tình trạng hôn nhân*:   

Tích chọn theo khai 

báo của KH/giấy tờ 

cung cấp (nếu có) 

Độc thân                Đã lập gia đình Ly thân Ly hôn            Góa 

Hình thức sở hữu 

nhà*: 

Tích chọn theo khai 

báo của KH/giấy tờ 

cung cấp (nếu có) 

Nhà riêng 

(KH đứng tên 

chủ hộ 

khẩu/đứng tên 

trên giấy 

chứng nhận 

chủ quyền nhà) 

Ở cùng bố mẹ 

(KH ở nhà thuộc sở 

hữu của bố mẹ) 

Nhà sở hữu chung 

(KH là vợ/chồng của 

chủ hộ khẩu hoặc là 

người đồng sở hữu 

trên giấy chủ quyền 

nhà)                             

Đi thuê 

(KH ở nhà 

tạm trú và 

phải trả tiền 

thuê hàng 

tháng)                                    

Ở nhờ  

(KH ở nhà người 

thân, bạn bè, công ty 

và không mất tiền 

thuê hàng tháng) 

Trình độ học 

vấn*:   

Tích chọn theo 

khai báo của 

KH/giấy tờ cung 

cấp (nếu có).                   

Tiểu học   THCS THPT Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học 

2. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP 

Nghề nghiệp*: 

Tích chọn theo 

khai báo của 

KH/giấy tờ 

công việc (nếu 

có) 

Kinh doanh tự do  

(KH kinh doanh tự do, không cố định, 

quy mô nhỏ, không thuộc tổ chức/cơ 

quan nào) 

Hộ kinh doanh cá thể 

(KH là chủ cơ sở kinh doanh, hộ kinh 

doanh cá thể, có cung cấp 

ĐKKD/giấy tờ thể hiện có đăng ký 

kinh doanh) 

Phụ việc, giúp việc 

(KH làm phụ việc, giúp việc cho các 

gia đình, các cơ sở kinh doanh, công 

ty/doanh nghiệp) 

Công chức nhà nƣớc  

(KH làm việc tại các cơ 

quan hành chính sự nghiệp 

của Nhà nước) 

Cán bộ doanh 

nghiệp/công ty tƣ 

(KH làm việc tại các cơ quan, 

doanh nghiệp có vốn tư nhân, 

không thuộc Nhà nước) 

Công nhân 

(KH làm việc tại các doanh 

nghiệp/công ty sản xuất tại 

các Khu công nghiệp/Khu chế 

Học sinh, sinh 

viên 

(KH hiện là học 

sinh, sinh viên, 

đang đi học) 

 Hƣu trí   

(KH đã nghỉ hưu) 

Nội trợ 

(KH không đi làm 

bất kỳ công việc 

nào và ở nhà lo 

việc nội trợ gia 

đình) 

 Khác (mô 

tả chi 

tiết):…………

. 

(KH làm các 

công việc khác 

không có 

trong các mục 

bên cạnh, đề 

nghị ghi rõ 

công việc) 

 

      

Comment [HNM3]: Bổ sung them 2 drop 
box 

Comment [HNM4]: Toàn bộ phần có 
Highlight vàng là bổ sung thêm 



 
                                                      
 

4 

 

Số hồ sơ:          

Số hợp đồng:          

Số seri: DVV01/2018 

 xuất) 

Tên đơn vị làm việc hiện tại*………………………………………………………………… 

Điền đầy đủ Tên của Công ty/Cửa hàng/Đại lý/Hộ kinh doanh nơi KH làm việc theo HĐLĐ/giấy tờ công việc, có thể viết tắt loại 

hình công ty như TNHH.. Trường hợp không có tên riêng thì nêu rõ hoạt động của nơi làm việc. Ví dụ: Cơ sở bán tạp hóa  

Địa chỉ trụ sở*: ………………………………………..........       

Điền theo khai báo của KH/Hợp đồng lao động/giấy xác nhận công tác/giấy tờ 

công việc. 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………… 

Quận/Huyện: ……….………..………. ………. ………………………                                                                                                Tỉnh/Thành phố: ………… 

Địa điểm làm việc hiện tại*:  Cùng địa chỉ trụ sở     Khác địa chỉ trụ sở   
Tích chọn nơi làm việc hiện tại, nếu trùng với địa chỉ trụ sở thì không cần điền vào mục bên dưới, nếu khác với địa chỉ trụ s ở thì 

yêu cầu điền đầy đủ thông tin địa chỉ vào các mục bên dưới . Địa chỉ điền theo khai báo của KH/HĐLĐ/giấy xác nhận công 

tác/giấy tờ công việc. 

 

Số nhà/đƣờng/dân phố: ………………………………………..........       Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………… 

Quận/Huyện: ……….………..………. ………. ………………………                                                                                                Tỉnh/Thành phố: ………… 

Mã số thuế:   ……………………… (Bắt buộc điền nếu KH chọn “Nghề nghiệp” là Hộ kinh doanh/Doanh nghiệp (Có  ĐKKD). 

Đối với KH có thu nhập từ lương thì điền Mã số thuế của đơn vị nơi KH công tác) 

Điện thoại nơi làm việc: ………………… (Điện thoại liên lạc được tại nơi KH làm việc theo khai báo của KH hoặc trên giấy tờ 

công việc). 

Thời gian đã làm việc tại đơn vị hiện tại*:  năm tháng (Điền số năm, tháng làm việc tại đơn vị hiện tại, nếu số 

năm tháng < 10 thì điền them số 0 ở đằng trước. Ví dụ: 05 năm 04 tháng) 

Ngày nhận lƣơng hàng tháng: ..………….... (Điền ngày KH nhận lương hàng tháng đối với KH có thu nhập từ lương) 

Chức vụ: Tích chọn theo HĐLĐ/giấy xác nhận 

công tác/giấy tờ công việc. Trường hợp không 

có thông tin thì chọn theo khai báo của KH. Với 

trường hợp khác thì ghi rõ chức vụ bên cạnh 

chữ Khác. 

  Cán bộ quản lý 

 

 

 

Trƣởng nhóm/Quản đốc  

Nhân viên/Chuyên viên 

     

 

  Khác (ghi rõ):…… 

 

Loại hình HĐLĐ/ĐKKD*: 

Tích chọn theo HĐLĐ/giấy xác nhận công 

tác/ĐKKD/giấy từ công việc. Trường hợp không 

có thông tin thì chọn theo khai báo của KH. 

 < 1 năm (thời vụ) 

 

 

< 1 năm (thử 

việc, học việc) 

 

 

1- 3 năm 

 

 

Không xác định thời hạn 

Kinh nghiệm làm việc (từ trƣớc đến giờ)*:  năm tháng 

Tổng thời gian (số năm, tháng) KH đã làm việc trong ngành nghề hiện 

tại từ trước đến giờ, nếu số năm tháng < 10 thì điền them số 0 ở đằng 

trước. Ví dụ: 05 năm 04 tháng) 

   

3. THÔNG TIN NGƢỜI LIÊN HỆ*  

(Người liên hệ là người biết rõ KH, có quan hệ thân thiết với KH, bao gồm Cha/mẹ, Anh/chị/em, Con cái, Họ hàng, người 

cùng hộ khẩu, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh). Điền thông tin 2 người liên hệ theo khai báo của KH bao gồm Họ 

tên, SĐT, mối quan hệ với KH, có cùng địa chỉ thường trú với KH hay không (tích chọn có/không). Số điện thoại điền từ trái 

sang phải, các ô còn lại nếu thừa thì đánh dấu X vào từng ô). 
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Ngƣời liên hệ 1: Họ tên:  Mối quan hệ: ……………. 

 SĐT: 
Cùng địa chỉ thƣờng trú với Khách hàng: Có  

Không   

Ngƣời liên hệ 2: Họ tên:  Mối quan hệ: ……………. 

 SĐT: 
Cùng địa chỉ thƣờng trú với Khách hàng: Có  

Không   

4. THÔNG TIN VỢ/CHỒNG (NẾU CÓ)    

(Điền thông tin vợ/chồng nếu tình trạng hôn nhân của KH là Đã lập gia đình. Điền đầy đủ thông tin theo khai báo của KH bao 

gồm: Họ tên (viết in hoa, có dấu), SĐT, số CMND/CCCD, thu nhập của vợ/chồng, đơn vị làm việc, ĐT nơi làm việc)  

Họ và tên vợ (hoặc chồng) *: ……………………………………… SĐT*:  ……………………………………… 

Số CMND/ CCCD*: ……………                               
Thu nhập của 

vợ/chồng:.......................VND/tháng      

Đơn vị làm việc: 

………………………………………………………..... 
Điện thoại nơi làm việc: ……………………. 

5. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH* 

Tổng thu nhập: ………………………… VND/tháng (Điền theo khai báo của KH/HĐLĐ/Giấy xác nhận lương/Sao kê 

lương/giấy tờ thu nhập (nếu có. Thu nhập được tính bình quân trên tháng).                             

Chi phí cá nhân: ……………………VND/tháng (Điền theo khai báo của KH. Chi phí được tính bình quân trên tháng) 

Hình thức nhận lƣơng/thu nhập: (Tích chọn theo khai báo của KH/HĐLĐ/Giấy xác nhận lương/Sao kê lương/giấy tờ thu nhập 

(nếu có).                 

Chuyển khoản qua ngân hàng  Tiền mặt                                  

Số ngƣời phụ thuộc: … (Điền theo khai báo của KH)  

  

6. THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN NỢ TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG  

Khách hàng đang có khoản vay tại TCTD*:          

(Tích chọn theo khai báo của KH hoặc giấy tờ cung 

cấp. Nếu KH đang có dư nợ tín chấp/thế chấp tại Tổ 

chức tín dụng thì điền đầy đủ vào bảng bên dưới) 

 Không 

 

  

 

Vay tín chấp 

  

 

  Vay thế chấp 

Tên tổ chức tín dụng/ Chủ nợ Ngày vay 

Dƣ nợ còn lại 

tính tới thời điểm 

hiện tại 

Số tiền phải trả 

hàng tháng 

Ngày đến hạn 

khoản vay 

(ngày kết thúc 

khoản vay) 

     

     

7. CUNG CẤP THÔNG TIN* 

Tôi đồng ý cho SHB Finance cung cấp thông tin của Tôi và thông tin khoản vay cho Bên Thứ Ba 

theo Hợp đồng cho vay đã ký kết: (KH tích chọn Có/Không) 
Có    Không    

Tôi đồng ý nhận thông tin quảng cáo của SHB Finance: (KH tích chọn Có/Không) Có    Không    

II. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 
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Số hồ sơ:          

Số hợp đồng:          

Số seri: DVV01/2018 

Sau khi nghiên cứu kỹ sản phẩm Cho vay tiền mặt của SHB Finance và đồng ý với toàn bộ Bản Điều khoản điều kiện cho 

vay, Tôi đề nghị nhƣ sau:  

1. SỐ TIỀN VAY, LÃI SUẤT VAY, TÊN SẢN PHẨM                             

    SỐ TIỀN VAY (bằng số)*: ………………………………………………. VND (Điền số tiền vay theo đề nghị của KH bằng 

số, ví dụ: 100.000.000).  

SỐ TIỀN VAY (bằng chữ): ………………………………………………………………………… VND (Điền số tiền vay theo 

đề nghị của KH bằng chữ, ví dụ: Một trăm triệu đồng).  

Giá trị số tiền vay bằng số và bằng chữ phải giống nhau. 

Số tiền vay tối đa 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng). Trƣờng hợp bên vay đã có khoản vay tại SHB Finance và đang 

còn hiệu lực thì tổng dƣ nợ của các khoản vay không vƣợt quá 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng). 

    BẢO HIỂM DƢ NỢ TÍN DỤNG*:   Có          Không       (KH tích chọn Có/Không) 

    Phí bảo hiểm đƣợc tính bằng ……………..  % trên Khoản vay hoặc một tỷ lệ khác theo quy định của công ty cung cấp 

dịch vụ bảo hiểm có ký kết Hợp đồng hợp tác với SHB Finance và đƣợc xác định tại thời điểm giải ngân khoản vay.  

    LÃI SUẤT CHO VAY: Lãi suất cho vay đƣợc áp dụng theo từng Sản phẩm và sẽ đƣợc SHB Finance thông báo tới Bên 

vay trƣớc thời điểm giải ngân khoản vay. 

    TÊN SẢN PHẨM VAY THAM GIA*: ……………………………………………………….. Điền đầy đủ và đúng tên sản 

phẩm vay tham gia theo Quy định sản phẩm quy định trong từng thời kỳ. 

2. MỤC ĐÍCH VAY* 

(Tích chọn mục đích vay tương ứng theo khai báo của KH, với mục Khác thì yêu cầu ghi rõ mục đích vay bên cạnh chữ Khác) 

Đám cƣới Sửa nhà Thuê/mua phƣơng tiện đi lại Chữa bệnh Du lịch 

Chi phí học tập Văn hóa thể thao Mua sắm thiết bị 
Khác (ghi 

rõ):……… 
 

3. THỜI HẠN VAY YÊU CẦU*: ………………………………………………………..  THÁNG  

(Điền thời hạn vay theo đề nghị của KH, đảm bảo phù hợp với Quy định sản phẩm, độ tuổi của KH)  

Thời hạn vay nằm trong giới hạn tối thiểu 06 tháng và tối đa 48 tháng tính từ ngày tiếp theo ngày giải ngân.  

4. PHƢƠNG THỨC GIẢI NGÂN*:     

(Tích chọn phương thức giải ngân phù hợp với yêu cầu của KH. Nếu chọn giải ngân vào tài khoản Ngân hàng của Bên vay 

thì điền đầy đủ Tên Ngân hàng, Chi nhánh/PGD, Số tài khoản, Tên tài khoản) 

4.1. SHB Finance giải ngân khoản vay cho Bên vay qua một trong các hình thức sau:  

Giải ngân thông qua Đại lý chi hộ có liên kết hợp tác với SHB Finance trong từng thời kỳ, và bên vay cam kết 

không có tài khoản thanh toán tại bất kỳ Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nào.  

Giải ngân vào tài khoản Ngân hàng của Bên vay mở tại:  

Ngân hàng: …………………………………………   Chi nhánh/PGD: ………………………………………. 

Số tài khoản: ………………………………………..  Tên tài khoản: …………………………………………. 

Bên vay đồng ý thanh toán các khoản chi phí chuyển khoản hoặc chi tiền mặt phát sinh (nếu có). 

4.2. SHB Finance chuyển số tiền phí bảo hiểm đƣợc quy định tại Khoản 1 Mục II Phần A của Đề nghị vay vốn kiêm Hợp 

đồng cho vay để thanh toán cho Công ty Bảo hiểm.   

B. PHẦN HỢP ĐỒNG CHO VAY                                     

I. BÊN CHO VAY: Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (“SHB Finance”) 

Địa chỉ:  

Mã số doanh nghiệp: 0107779290                                                             

Đại diện bởi: …………………………………………         Chức vụ: …………………………………………… 
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Số hồ sơ:          

Số hợp đồng:          

Số seri: DVV01/2018 

Giấy uỷ quyền:……………………………………………………………………………………………………. 

II. BÊN VAY: là cá nhân có các thông tin nêu tại Khoản 1 Mục I Phần A - Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng cho vay  

Hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng cho vay (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản sau đây: 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG KHOẢN VAY 

1. Số tiền vay, Thời hạn vay, Lãi suất vay: 

Thông tin cụ thể về Số tiền vay, Thời hạn vay, Lãi suất vay và các thông tin chi tiết khác liên quan đến khoản vay được phê 

duyệt sẽ được SHB Finance thông báo cho Bên vay qua điện thoại và thống nhất với Bên vay trước khi giải ngân, và nằm 

trong khung tối thiểu và tối đa Bên vay đề nghị. Đồng thời, số tiền phải trả hàng tháng của Bên vay sẽ được gửi đến Bên vay 

qua tin nhắn, hoặc Bên vay có thể gọi điện tới số Đường dây nóng của SHB Finance: …………………. bằng số điện thoại 

Bên vay đã đăng ký với SHB Finance, hoặc tại trụ sở/chi nhánh hay bất kỳ hình thức nào khác mà SHB Finance sẽ thông báo 

tới Khách hàng.  

2. Mục đích vay vốn: Như nêu tại Khoản 2 Mục II Phần A của Đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng cho vay.  

3. Phƣơng thức cho vay: Cho vay từng lần theo hình thức Cho vay trả góp. 

4. Đồng tiền cho vay và đồng tiền trả nợ: Đồng Việt Nam (VND). 

ĐIỀU 2. CÁC THỎA THUẬN KHÁC 

1. Bên vay có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để SHB Finance thực hiện thẩm định và quyết định cho 

vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của Bên vay.  

2. Bên vay cam kết các thông tin mà Bên vay kê khai tại tại Phần I của Hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật, hợp pháp và 

không có thông tin nào bị che dấu hoặc bị làm sai lệch.  

3. Ngoài các khoản phải trả theo Hợp đồng, Bên vay không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào cho nhân viên SHB Finance hoặc 

bất kỳ đối tượng liên quan nào khác. 

4. Bên vay xác nhận: (i) đã được SHB Finance cung cấp đầy đủ thông tin đến khoản vay và Hợp đồng, Phần các điều khoản và 

điều kiện kèm theo Hợp đồng để Bên vay nghiên cứu kỹ trước khi ký hợp đồng; và (ii) Bên vay ký Hợp đồng này sau khi đã 

đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ theo các điều khoản của Hợp đồng và Phần các điều kiện và điều khoản kèm Hợp đồng. 

5. Hợp đồng này sử dụng theo mẫu chung và bao gồm 04 phần: Phần thông tin người vay vốn, Phần Hợp đồng tín dụng, Phần 

Các điều kiện và điều khoản kèm Hợp đồng (Sẽ được SHB Finance đăng tải công khai trên website www.shbfinance.com.vn, 

niêm yết công khai tại trụ sở, điểm giới thiệu dịch vụ của SHB Finance và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này)  

và các thỏa thuận và phụ lục bổ sung khác (nếu có). 

6. Hợp đồng được biên soạn theo quy định pháp luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp giữa bên vay và SHB Finance liê n quan đến 

hợp đồng này sẽ được giải quyết bởi Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam.  

7. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ chấm dứt hiệu lực và tự động thanh lý khi Bên vay đã hoàn thành toàn bộ các 

nghĩa vụ trả nợ theo quy định của SHB Finance và pháp luật. 

8. Hợp đồng bao gồm 02 Bản gốc, Bên Vay đồng ý giữ 01 bản gốc có chữ ký của Bên Vay và người chứng kiến của SHB 

Finance và không có đóng dấu của SHB Finance. Bên Vay có thể yêu cầu SHB Finance cung cấp Bản sao Hợp đồng có đóng 

dấu của SHB Finance thông qua Đường dây nóng: …………………………. 

CAM KẾT CỦA BÊN VAY 

Bên vay viết tay nội dung sau đây vào phần cam kết này:  

“Tôi cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các điều khoản, thông tin nêu trên”  

 

 

 

Chữ ký 1 (vui lòng ký và ghi rõ họ tên)  Chữ ký 2 (vui lòng ký và ghi rõ họ tên)  

http://www.shbfinance.com.vn/
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Số hồ sơ:          

Số hợp đồng:          

Số seri: DVV01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày: // (nếu số năm tháng < 10 thì điền thêm số 0 ở đằng trước. Ví dụ: 05 năm 04 tháng) 

PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN SHB FINANCE 

- Tôi cam đoan đã kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên giấy tờ photo/hình ảnh scan/ảnh chụp mà Bên vay cung cấp với bản 

gốc, xác nhận các thông tin đều khớp đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ thu thập được.  

- Tôi cam kết đã chứng kiến và xin xác nhận về việc giao kết Hợp đồng cho vay giữa Bên vay và Finance là có thật. 

                          Chữ ký  

              (vui lòng ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ngày: // 

DSA code:   

Số điện thoại liên hệ của người chứng kiến từ 

SHB Finance: ……………………………… 

Chi nhánh/POS/Hub: …………… 

 




