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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VỚI CÁ NHÂN
VAY TIÊU DÙNG
Số 001/PTF/VTD/TTHT
Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật; sau khi thống nhất các điều kiện tín dụng và
chấp nhận “Các điều khoản chung về tín dụng với cá nhân vay vốn của Công ty Tài chính
TNHH MTV Bưu Điện”,
Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2017, tại: VNPT Đồng Nai
chúng tôi gồm:
A. Bên Cho vay: Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện
Địa chỉ: Số 68 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Người đại diện: ………………………
Chức vụ: .…………………………………..
Giấy uỷ quyền số …../UQ ngày .../.../... do Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH
MTV Bưu Điện ký.
B. Bên Vay:
Ông (Bà) Nguyễn Văn A Mã khách hàng: 0009416
Ngày sinh: 09/10/1979
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 012345678911 ngày cấp: 11/10/2016 nơi cấp: Công An
Đồng Nai
Địa chỉ nơi ở hiện tại: 126, Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Số điện thoại: Nhà riêng: 0613847623 Cơ quan: 0613827777
Di dộng: 0938 509 356
Người thừa kế khoản vay: Ông (Bà) : Phạm Thị B
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: : 062346614364 ngày cấp 04/12/2014 nơi cấp: Công an tỉnh
Đồng Nai.
Địa chỉ nơi ở hiện tại: 126, Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Số điện thoại: Nhà riêng: 0613847623 Cơ quan: 0613847623 Di dộng: 0916161616
cùng ký kết Hợp đồng tín dụng này với các điều khoản sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Bên Vay vay của Bên Cho vay một khoản tiền:
+ Bằng số: 50.000.000 VND
+ Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng.
Điều 2. Điều kiện khoản vay
1. Mục đích sử dụng khoản vay: Mua tủ lạnh.
2. Thời hạn khoản vay: 24 tháng.
3. Lãi suất áp dụng cho khoản vay là: 0,917%/tháng.
4. Thời hạn rút vốn: Mười ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5. Kỳ hạn trả nợ vốn & nợ lãi: Ngày 05 hàng tháng;
6. Số tiền trả nợ hàng kỳ (bao gồm một phần nợ gốc và lãi trong hạn phát sinh) không
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thay đổi trong suốt thời gian vay vốn (Lịch trả nợ dự kiến đính kèm hợp đồng này).
Trường hợp có những thay đổi về số tiền trả góp hàng kỳ do lãi suất được điều chỉnh
và/hoặc do khách hàng trả nợ trước hạn… thì những thay đổi đó sẽ được thể hiện ở
kỳ thông báo nợ gốc, lãi cuối cùng.
Điều 3. Các khoản phí và lãi chậm trả
Bên Vay trả cho Bên Cho vay các khoản sau (theo thông báo của Bên Cho vay):
1. Phí cam kết rút vốn thu một lần số tiền 0 đồng/lần rút vốn.
2. Phí chuyển tiền qua Ngân hàng: Theo Báo nợ của Ngân hàng thanh toán.
3. Lãi suất điều chỉnh kỳ hạn trả nợ: 110% lãi suất quy định tại Điều 2 hợp đồng này.
4. Lãi suất gia hạn trả nợ: 130% lãi suất quy định tại Điều 2 hợp đồng này.
5. Lãi suất nợ vốn trả quá hạn: 150% lãi suất quy định tại Điều 2 hợp đồng này.
6. Lãi suất nợ lãi trả quá hạn : 10%/năm (365 ngày) tính trên số tiền nợ lãi quá hạn và
thời gian quá hạn.
7. Các khoản phí khác thuộc trách nhiệm của Bên Vay (nếu có).
Điều 4. Phương thức trả nợ
1. Bên Vay trả nợ vay trực tiếp hoặc Bên Vay uỷ quyền việc trả nợ vay cho đơn vị :
VNPT Đồng Nai.
2. Bên Vay trả nợ vay: Bằng chuyển khoản.
3. Tài khoản thanh toán:
a) Của Bên Vay:
Số tài khoản: 043111167986.
Mở tại Ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi
nhánh Biên Hòa

b) Của Bên Cho vay: Số tài khoản tiền gửi VND: ………………………
Mở tại Ngân hàng: …………………………………
Điều 5. Hiệu lực của Hợp đồng
1. Hợp đồng tín dụng này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc khi Bên Vay hoàn thành
mọi nghĩa vụ đối với Bên Cho vay, bao gồm trả hết mọi khoản nợ phải trả cho Bên
Cho vay. Ngay sau khi Bên Vay hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với Bên Cho vay thì
hợp đồng được coi là thanh lý.
2. Hợp đồng tín dụng này bao gồm “Các điều khoản chung về tín dụng với cá nhân vay
vốn của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện”; các điều chỉnh, bổ sung liên
quan bằng văn bản là những bộ phận không tách rời hợp đồng tín dụng này. Hợp
đồng tín dụng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên Cho
vay giữ 02 bản, Bên Vay giữ 01 bản.
Bên vay
Bên Cho vay
Người Vay ký tên
Đại diện PTF ký tên và đóng đấu
Nguyễn Văn A
Người Thừa kế khoản vay ký tên
Phạm Thị B
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