
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY TIÊU DÙNG

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Số hợp đồng:

H� tên*:

Gi�i tính*:

CMND/CCCD*:

Tình tr�ng hôn nhân*:

Trình �� h�c v�n*:

ĐTDĐ*:

Tên g�i khác:

Ngày c�p*:

Nam/ N� Ngày sinh*:

N�i c�p*:

Email: S� ng��i ph� thu�c*:

Ngày:

1. Thông tin khách hàng vay

Đ�c thân

Ti�u h�c THCS THPT Trung c�p

L�p gia �ình Góa b�a Li d�

Cao ��ng Đ�i h�c Sau ��i h�c Khác

Khác

CMND c� (nu có)*:

Công ty Tài Chính TNHH M�t Thành Viên Mirae Asset (Vi�t Nam)
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Đ�a ch
 n�i 	 hi�n t�i*:

S� s� h� kh�u*:

Tình tr�ng s	 h�u n�i 	 hi�n t�i*:

Đ�i v�i khách hàng thuê tr� (nu có)* 

Tên ch� nhà tr�*:

Mô t� ���ng �i*:

Mô t� ���ng �i*:

2. Thông tin cư trú

S	 h�u Thuê Nhà ng��i thân

Th�i gian sinh s�ng*: n�m tháng

Khác

Đ�a ch
 h� kh�u*:

S� ng��i cùng s�ng*:

Đ�a ch
 h� kh�u*:

Đi�n tho�i bàn:

Đi�n tho�i bàn:

Gi�ng v�i ��a ch
 n�i 	 hi�n t�i Khác v�i ��a ch
 n�i 	 hi�n t�i

Thuê nguyên c�n Thuê phòng tr� - Phòng s�

M�c �ích kho�n vay*:

Ngày �� ngh� thanh toán*:

S�n ph�m vay*:

Ngày hàng tháng 

3. Thông tin khoản vay

Mua hàng S�a nhà Chi phí y t Khác

Employee Cash Loan: Self-Employee: Fast Loan: 

UCCC: EVN: UBS (cavet xe): 

Water CL: Post-Paid CL: CC (th� tín d�ng): 

Life-Insurance: Đ�nh k� tr� (tháng/quý/n�a n�m/n�m) S� ti�n tr� ��nh k�: 

BAS (s� d� TK): Khác

Trang 1 | 3 CL_APP0819



A. Kho�n vay tiêu dùng*:

C. T�ng s� ti�n �� ngh� vay (bao g�m phí b�o hi�m nu có)*:

B. Khách hàng ��ng ý mua b�o hi�m ng��i vay. Tr��ng h�p Khách hàng không ��ng ý mua b�o hi�m ng��i vay �� ngh� ghi rõ
t�i �ây:

B�ng ch�*: Th�i h�n*: tháng

Số tiền đề nghị bao gồm:
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Tên công ty*:

Ngu�n thu nh�p*:

Đ�a ch
*: 

4. Thông tin nghề nghiệp

Tr� s	 chính Chi nhánh Khác Đi�n tho�i bàn:

T� l��ng T� kinh doanh

MST:

Th�i gian làm vi�c*: n�m tháng V� trí*:

Khác

Thông tin sau đây chỉ bắt buộc đối với khách hàng có nguồn thu nhập từ lương

Thu nh�p chính*:

Hình th�c nh�n l��ng*: 

5. Thông tin thu nhập

Thu nh�p khác:

TK ngân hàng Ti�n m t Ngày nh�n l��ng*: Ngày hàng tháng

Tên công ty: Đ�a ch
 công ty:

H� tên*: CMND*: ĐTDĐ*:

6. Thông tin vợ/chồng* (nếu có)

1.H� tên*: ĐT liên h�*: M�i quan h� (ng��i thân)*:

7. Thông tin tham chiếu

2.H� tên*: ĐT liên h�*: M�i quan h� (��ng nghi�p)*:

Tên TCTD/Ch� n�: Ngày vay: Ngày �n h�n:

8. Thông tin khoản nợ

D� n� hi�n t�i: S� ti�n tr� hàng tháng:

Ngân hàng: Chi nhánh: S� TK:

9. Thông tin tài khoản ngân hàng

B. Ghi chú chi tiết:

A. Bảo mật thông tin vay với:

10. Ghi chú thông tin khoản vay và khách hàng

Người thân Vợ/Chồng Khác
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PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN MAFC

Direct Sales Telesales/ Call-Center Khác (DC/...)

Người đề nghị vay
(ký và ghi rõ h� tên)

Tên NV:

Mã NV:

Ch� ký:

Tên NV:

Mã NV:

Tên tr�	ng nhóm:

Mã tr�	ng nhóm:

Tên NV:

Mã NV:

Ch� ký:

Công ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) có thể từ chối đơn vay này mà không cần báo lý do.
Hồ sơ sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.
Bên vay đồng ý với mức phí bảo hiểm người vay là 5.5% giá trị của khoản vay tiêu dùng hoặc tỉ lệ khác theo quy định của công 
ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm người vay có ký kết hợp đồng hợp tác với MAFC. Bên vay cam kết đang trong tình trạng sức khỏe 
bình thường, không có bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt khi đăng ký bảo hiểm người vay và thông tin về sức khỏe kê khai trên đây là 
hoàn toàn trung thực.

Bằng việc ký tên trên Giấy đề nghị vay tiêu dùng này, Khách Hàng đồng ý cho Công ty sử dụng thông tin cung cấp bởi Khách 
Hàng cho mục đích thẩm định, đối chiếu, xác nhận thông tin của Khách Hàng bằng bất kỳ phương tiện hợp pháp nào và với 
bất kỳ nguồn thông tin hợp pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn cung cấp cho các trung tâm thông tin tín dụng hoạt động 
hợp pháp nhằm đánh giá tín nhiệm Khách Hàng, cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ hợp pháp khác của Khách Hàng và Công ty. Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ tiếp nhận các thông tin liên 
quan được gửi đến Khách Hàng thông qua điện thoại, và/hoặc tin nhắn theo số điện thoại mà Khách Hàng đã cung cấp cho 
Công ty, và/hoặc thư gửi qua đường bưu điện theo một trong các địa chỉ Khách Hàng đã cung cấp cho Công ty.
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