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ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KÈM THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

 

Đề nghị Woori Bank Việt Nam cấp tín dụng tín chấp với nội dung cụ thể như sau: 

A. THÔNG TIN VAY VỐN, PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ VAY VÀ YÊU CẦU GIẢI NGÂN 

VAY TIÊU DÙNG TRẢ GÓP:  

Số tiền vay: Thời gian vay:                                                                               

Mục đích vay vốn: 

Định kỳ trả gốc lãi hàng :  Tháng    Quý 6 tháng  Năm Nguồn trả nợ chính (ghi rõ):  

Phương thức giải ngân:  Tiền mặt    Chuyển khoản 

Khoản vay được chấp thuận sẽ chỉ được trả vào tài khoản giao dịch VNĐ tại Woori Bank Việt Nam của khách hàng. Trường hợp WooriBank Việt Nam giải ngân chuyển 

khoản vào tài khoản của Khách hàng, khách hàng cam kết bên thụ hưởng là cá nhân không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (theo hợp 
đồng mua bán, báo giá, hợp đồng xây sửa nhà, hóa đơn, phiếu thu...). Khách hàng có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ hỗ trợ theo yêu cầu của Woori Bank Việt Nam tùy 

thuộc vào số tiền vay và mục đích vay. 

B. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên: 

Giấy tờ nhân thân :  Số CMND/CCCD         
...................................

..... 

 

 

 Số hộ chiếu/Passport 
...................................... 

Ngày cấp: Nơi cấp: 

Ngày sinh:  Quốc tịch: 

Giới tính:    Nam                       Nữ ĐTDĐ: Email: 

Địa chỉ thường trú: 

 Địa chỉ hiện tại:  

Trình độ học vấn:  Dưới PTTH       PTTH       Đại học/cao đẳng/trung cấp Tình trạng hôn nhân:    Độc thân  Đã lập gia đình  Ly hôn, góa 

Hình thức sở hữu nhà ở: Loại phương tiên đi lại: 

 Nhà riêng                              Ở cùng bố mẹ       Đi thuê  Ô tô con (thuộc sở hữu)          Xe gắn máy           Phương tiện khác:. .............  

C. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP  

Tên cơ quan hiện tại: Điện thoại cơ quan: 

Địa chỉ cơ quan: Vị trí công tác: 

Loại hợp đồng lao động:    Xác định thời hạn          Không xác định thời hạn Thời gian đã làm việc tại  cơ quan hiện tại: ................năm.............. tháng 

D. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ (Không phải vợ/chồng)  

1.  Họ và tên:  Quan hệ với người vay: 

Địa chỉ liên lạc: ĐTDD: 

2. Họ và tên:  Quan hệ với người vay: 

Địa chỉ liên lạc: ĐTDD: 

Trường hợp Ngân hàng Woori Bank Việt Nam không liên hệ được trực tiếp với tôi/chúng tôi để thông báo các thông tin cần thiết, xin vui lòng liên hệ với người có thông tin 
nói trên. 

E. THÔNG TIN NGƯỜI BẢO LÃNH  (Vợ/ Chồng/Bố mẹ) 

Họ và tên: 

Giấy tờ nhân thân: 
 Số CMND/CCCD          

......................................
...... 

 Số hộ chiếu          

..............................

.............. 
Ngày cấp: Nơi cấp: 

Ngày sinh:  Quốc tịch: 

ĐTDD: Email: 

Địa chỉ thường trú 

Tên cơ quan công tác: Chức vụ 

 Địa chỉ cơ quan: 

F. THÔNG TIN GIA ĐÌNH  
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Thông tin gia đình 

Family name 
Mối quan hệ 

Relationship 
Phụ thuộc hay Không phụ thuộc 

Dependent or not 

   

   

   

G. KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH  VÀ TÀI SẢN 

1. Tổng thu nhập Người vay Vợ/chồng người vay 2. Tổng giá trị tài sản  Mô tả tài sản Giá trị 

- Lương    - Động sản   

- Tiền cho thuê tài sản   - Bất động sản   

- Thu nhập khác   - Tài sản khác   

H. THÔNG TIN NỢ VAY VÀ GIAO DỊCH  NGÂN HÀNG  

1. Các khoản vay tại các tô chức tín dụng: 

Người vay Tên tổ chức tài chính Loại khoản vay Số tiền vay Dư nợ còn lại 
Số tiền phải 

trả/tháng 

      

      

      

2. Thẻ tín dụng: 

Loại thẻ tín dụng (Visa/ Master...) Tên tổ chức tài chính Ngày mở thẻ Ngày hết hạn Hạn mức 

 

 
    

     

I. CAM KẾT CỦA NGƯỜI VAY  

Tôi/Chúng tôi cam kết 

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 đồng ý và cho phép Woori Bank Việt Nam sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Giấy đề nghị này để chia sẻ và trao đổi những thông tin liên quan đến tôi và khoản vay 

của tôi; đồng thời đồng ý và cho phép Woori Bank Việt Nam tìm kiếm, xác minh, cung cấp thông tin liên quan đến tôi và khoản vay của tôi từ/cho bất kỳ bên thứ ba 

nào khác theo các qui định của Ngân hàng. Ngoài ra, tôi cũng đồng ý rằng Woori Bank Việt Nam có quyền sử dụng các thông tin trên Giấy Đề nghị này để cung cấp, 

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

3. Uỷ quyền cho Woori Bank Việt Nam được trích tiền lương và các khoản thu nhập hàng tháng của tôi từ tài khoản của tôi ở Woori Bank Việt Nam hoặc trực tiếp liên hệ 

để nhận tiền từ đơn vị, cơ quan của tôi làm việc để trả nợ Ngân hàng, ủy quyền cho cơ quan trích tiền lương và các khoản thu nhập hàng tháng và các khoản thu nhập 

khác (nếu có) để chi trả cho Ngân hàng. Việc ủy quyền này chỉ hết hiệu lực khi tôi đã thanh toán tất cả các khoản nợ gốc, lãi, phí phát sinh tại Ngân hàng. 

4. Trong trường hợp không tiếp tục làm việc tại cơ quan nói trên, tôi cam kết thông báo cho Ngân hàng trước thời hạn 30 ngày kể từ ngày chấm dứt và cam kết cùng gia 

đình sử dụng mọi nguồn thu nhập và tài sản của tôi và gia đình chịu trách nhiệm trả hết nợ vay (cả gốc và lãi, phí) cho Ngân hàng. 

5. Sử dụng vốn đúng mục đích vay. Trả gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. 

6. Tuân thủ đúng các quy định khác của Ngân hàng liên quan đến khoản vay của chúng tôi. 

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

 

............................., ngày ........ tháng ........ năm 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Khách hàng vay 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  


