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GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KÈM THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

 (LOAN APPLICATION AND CUSTOMER’S INFORMATION) 

Ngày ….. tháng …… năm ……… (Date: ………………………) 

1. Thông tin pháp lý của Bên vay (Legal information) 

1.1 Thông tin cá nhân (Personal reference) 

Họ và tên (Name)  

Ngày sinh (DOB)  

Giới tính (Gender)  Nam (Male)  Nữ (Female) 

Số CMND/Hộ chiếu  

(ID/Passport) 

Số (No.)                                       Ngày cấp (Issue date) 

Nơi cấp (Place of issue) 

Ngày hết hạn (Maturity date) 

Hộ khẩu thường trú 

(Permanent address) 

 

Địa chỉ hiện tại 

(Current address) 

 

Di động (Mobile)  

Email  

Mã số thuế công ty  

(Tax code) 

 

Tình trạng hôn nhân 

(Marital status) 

 Độc thân  (Single) 

 Kết hôn lần đầu (First Marriage) 

 Tái hợp (Reunion) 

 Ly hôn (Divorced) 

 Đã kết hôn (Married)       

 Tái hôn (Remarried) 

 Góa bụa (Widow) 

 Khác (Others) 

Trình độ học vấn 

(Education) 

 Tiểu học (Primary School) 

 Trung học phổ thông (High School) 

 Trung cấp (Intermediate) 

 Sau đại học (After University) 

 Trung học cơ sở (Secondary) 

 Cao đẳng (College) 

 Đại học (University) 

 Không đi học (Ungraduated) 
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Bằng cấp 

(Degree) 

 Giáo sư (Professor)   

 Cử nhân (Bachelor) 

 Khác (Others)             

 Tiến sĩ (Doctor) 

 Thạc sĩ (Master)  

 

Hình thức sở hữu nhà ở 

(Method of housing 

ownership) 

  Nhà riêng (Private house) 

  Nhà của bố mẹ (Parents house) 

  Nhà thuê (Rent house) 

  Nhà trọ (Boarding house) 

  Khác (Others) 

Có phải chủ hộ hay 

không? (Householder 

Y/N) 

  Có (Yes)   Không (No) 

Phương tiện đi lại 

(Transport means) 

 Ô tô  (Car) 

 Khác  (Others) 

 Xe máy (Motorbike)                                        

 

1.2 Thông tin nghề nghiệp của Bên vay (Job information) 

Nghề nghiệp:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Học sinh, sinh viên  

(Student) 

 Lực lượng vũ trang (Military, 

Police) 

 Nội trợ (Housewife)  

 Nghỉ hưu (Retired) 

 Dịch vụ lưu trú, ăn uống (Lodging, 

Food) 

 Nhân viên văn phòng, công nhân 

(Simple labor/ office job) 

 Kế toán (Accounting)  

 IT 

 Giáo dục (Education Service)  

 Cơ quan nhà nước (Government) 

  Nông dân, ngư dân,  chăn nuôi 

(Agriculture, Fishing, Farming) 

 Sản xuất, chế tạo (Production/ 

Manufacturer) 

 Vận tải, kho bãi (Transportation, 

Warehouse)    

 Máy móc, thiết bị, xây dựng 

(Engineering/ Machine/ Construction) 

 Văn hóa, nghệ thuật, thể thao (Culture, 

Art, Sports) 

 Marketing (Sales/ Marketing) 

 Bảo hiểm (Finance/ Insurance) 

 Y tế (Medical Treatment Service) 

 Pháp luật, kiểm toán (Lawyer, Auditor) 

 Khác (Others) 
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Quá trình công tác:  

Tên công ty 

(Company name) 

Ngày vào 

công ty 

(Date of 

joint) 

Bộ phận 

(Department) 
Chức danh (Position) Nhiệm vụ (Duty) 

 

 

 

 Chủ tịch 

(Chairman) 

 Giám đốc 

(President) 

 Đại diện pháp luật 

(Representative) 

 Trưởng đơn vị 

(General Manager) 

 Trưởng phòng 

(Senior Manager) 

 Phó phòng 

(Manager) 

 Trợ lý (Assistant) 

 Nhân viên 

(Employee) 

 Khác (Others) 

 Quản lý 

(Management) 

 Hành chính (Affairs) 

 Nghiên cứu/ phát 

triển (Research/ 

Development) 

 Chuyên môn 

(Specialty) 

 Sản xuất 

(Production) 

 Kỹ thuật 

(Technology) 

 Công nhân (Labor) 

 Kinh doanh/ Bán 

hàng (Business/ Sales) 

 Tuyển dụng/ Bán dạo 

(Recruitment/ Traveling 

Sales) 

 Tạm thời 

(Temporary) 

 Khác (Others) 

 

Loại hình hợp đồng lao động hiện 

nay (Employment Type) 

 Toàn thời gian - ít hơn hoặc bằng 1 năm (Full time - less or equal 

1 year) 

 Toàn thời gian - hơn 1 năm (Full time - above 1 year) 

 Toàn thời gian - không giới hạn (Full time - unlimited) 

 Hợp đồng dịch vụ (Service Contract)        

 Bán thời gian (Part time)       

 Khác (Others) 

Tổng tiền lương (Annual Salary)  
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Số tiền tiêu dùng cá nhân (Year 

Expenditure) 

 

Ngân hàng nhận lương (Bank for 

salary receipt) 

 

Loại tài khoản nhận lương(Salary 

Account Type) 
 Tài khoản ngân hàng  Thẻ ATM     

Công ty trước đó 

(Previous Workplace Name) 
  

1.3 Thông tin về vợ/chồng của Bên vay (Information of Wife/Husband of The Borrower) 

Nghề nghiệp (Job) 

Họ và tên (Name)  

Ngày sinh (DOB)                          Giới tính (Gender):       Nam (M)          Nữ (F) 

Số CMND/Hộ chiếu  

(ID/Passport) 

Số (No.)                               Ngày cấp (Issue Date):   

Nơi cấp (Place of issue) 

                                             Ngày hết hạn (Maturity Date):   

Địa chỉ hiện tại 

(Current address) 

 

Điện thoại (Mobile) Di động:    

Email  

Trình độ học vấn 

 Tiểu học (Primary School) 

 Trung học phổ thông (High School) 

 Trung cấp (Intermediate) 

 Sau đại học (After University) 

 Trung học cơ sở (Secondary) 

 Cao đẳng (College) 

 Đại học (University) 

 Không đi học (Ungraduated) 

Nơi đào tạo  

Phương tiện đi lại  Ô tô                                            Xe máy                                 Khác  

Quá trình công tác: 

Thời gian 
Tên đơn vị công 

tác 
Địa chỉ 

Lĩnh vực kinh 

doanh 
Chức vụ 

Từ           đến      

Từ           đến     
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1.4 Thông tin về các con và người phụ thuộc (Information of children and dependence people) 

Số người phụ thuộc 

(Number of 

dependence people) 

 

Tên, tuổi nghề nghiệp  

(Name, age, job) 

 

Tên, tuổi nghề nghiệp  

(Name, age, job) 

 

Tên, tuổi nghề nghiệp  

(Name, age, job) 

 

 

2. Thông tin và mục đích vay vốn (Loan application and loan purpose) 

Tôi/ Chúng tôi đề nghị Woori bank cấp tín dụng theo các nội dung cụ thể sau đây:  

(We hereby request Woori Bank to grant loan for us as follow) 

Tổng nhu cầu vốn  

( Total loan amount) 

 

Vốn tự có (Owned capital)  

Vốn huy động khác  

(Other source) 

 

Số tiền cần vay tại Woori 

Bank 

(Loan amount need to 

borrow) 

 

Thời hạn (Loan period)  …… năm ( years) – thời gian ân hạn: …… năm (từ ngày giải ngân) 

 

Phương thức trả nợ 

(Repayment schedule) 

Trả lãi (interest): hàng tháng, vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 

(monthly) 

Trả gốc (principal): hàng tháng, vào ngày làm việc cuối cùng của tháng, 

sau thời gian ân hạn (monthly installment after grace period) 

Đề xuất khác (Others)  

Mục đích vay vốn (Loan purpose):  
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 Vay mua ô tô  Loại xe:     Xe mới     Xe đã qua sử dụng     Năm sản xuất ……. 

                  Năm đăng ký …….. 

Tên/chủng loại xe:  

 Vay mua BĐS  

 

Loại BĐS      Chung cư        Nhà đất         Đất         Khác  

 Tài sản chưa có giấy tờ sở hữu 

 Có giấy tờ sở hữu: Giấy tờ sở hữu số  

Địa chỉ:  

 Vay xây mới nhà 

 

 Tài sản chưa có giấy tờ sở hữu 

 Có giấy tờ sở hữu: Giấy tờ sở hữu số…………….cấp ngày………….. 

 Tài sản có giấy phép xây dựng        Không có giấy phép xây dựng 

Địa chỉ:  

Vay sửa chữa nhà 

 

 

 

 Tài sản chưa có giấy tờ sở hữu 

 Có giấy tờ sở hữu: Giấy tờ sở hữu số…………….cấp ngày………….. 

Địa chỉ:  

 Vay mua sắm đồ dùng gia 

đình 

 

 Mục đích khác   

3. Nguồn trả nợ (Source of loan repayment) 

Các nguồn thu nhập thường xuyên:   

TT 

No. 

Khoản thu nhập/chi phí 

(Income/Expense) 

Số tiền 

(Amount) 

Giấy tờ chứng minh 

(Documents) 

I Thu nhập của Bên vay (Income) 

1. Lương và thu nhập từ cơ quan của 

bên vay (Salary) 

  

2. Cổ tức (Devidend)   

3. Lợi nhuận từ kinh doanh (Business)   

4. Tiền cho thuê tài sản (Assets for 

lease) 
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5. Thu nhập khác (Others)   

II Thu nhập của vợ/ chồng của Bên vay 

1. Lương và thu nhập từ cơ quan 

(Salary) 

  

2. Cổ tức (Devidend)   

3. Lợi nhuận từ kinh doanh (Business)   

4. Tiền cho thuê tài sản (Assets for 

lease) 

  

5. Thu nhập khác (Others)   

Các khoản thu nhập bất thường (ví dụ: Bán tài sản, Sổ Tiết kiệm đến hạn,…) (Other income):  

4. Tình hình tài sản và nghĩa vụ nợ hiện tại của Bên vay (Đơn vị: VND) 

(Assets situation and liabilities) 

Tài sản (Assets) 

Loại tài sản 

(Assets type) 
Tên tài sản (Assets name) Giá trị (Value) 

Động sản (vd: tiền 

mặt, sổ tiết kiệm, 

vàng, xe, chứng 

khoán) 

(Current assets) 

  

  

  

Bất động sản  

(VD: quyền sử 

dụng đất, nhà, 

chung cư) 

(Fixed assets) 

  

  

Các tài sản khác 

(Other assets) 
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Nợ phải trả (bao gồm cả vợ/ chồng- nếu có): 

Tên TCTD/ 

Chủ nợ 

khác (nếu 

có) 

Loại khoản 

vay/Mục 

đích vay 

Dư nợ vay 
Thời 

hạn vay 

Ngày đến 

hạn 

Số tiền trả gốc lãi 

hàng tháng 

Tên TSBĐ, trị 

giá tài sản và 

Chủ sở hữu 

       

       

       

Thẻ tín dụng (Credit card) 

Loại thẻ tín 

dụng 

(Visa, 

Master…) 

Tên tổ chức tài 

chính 
Ngày mở thẻ Ngày hết hạn Hạn mức tín dụng 

     

     

     

5. Thông tin tài sản đảm bảo (Collateral assets info) 

 (Please fill in Appendix 1 if The Collateral Owner is differ from The Borrower) 

Tên tài sản bảo đảm 

(Collateral name) 

Tên chủ sở hữu 

(Owner) 

Mối quan hệ của 

chủ sở hữu TSBĐ 

và khách hàng vay 

vốn 

(Relationship 

between the 

Borrower and the 

Collateral Owner) 

Tài sản hiện có đang bảo 

đảm cho nghĩa vụ vay 

vốn nào không ?  

(The assets is mortgaged 

to any other liabilities 

now?) (1) 

    

(1): Nếu có bảo đảm, ghi rõ nghĩa vụ bảo đảm là gì, tại TCTD nào? 
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6. Cam kết của Bên vay và Chủ sở hữu TSĐB 

(Commitment of the Borower and The Collateral Owner) 

 

 

 

 

Tôi/Chúng tôi xin cam kết: 

(We hereby commit) 

− Tất cả các thông tin trong Giấy đề nghị vay vốn này và tất cả các giấy tờ mà Tôi/Chúng tôi cung cấp 

cho Ngân hàng là đầy đủ, chính xác, hợp pháp và đúng sự thực và Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn 

trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin sai lệch nào. 

All informations and documents that I/we provide to your Bank is sufficient, accurate and truthful 

and I/we shall take all responsibilities to any difference.  

− Dùng mọi nguồn thu nhập hợp pháp để thanh toán cho mọi nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng. 

To utilize all legally income to settlement all arising obligations with the Bank 

− Đồng ý cho Ngân hàng thu thập, sử dụng và cung cấp các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn 

các thông tin liên quan đến Chúng tôi, các thông tin liên quan đến các khoản tín dụng của Chúng tôi 

tại Bên Ngân hàng, các thông tin được ghi nhận trong các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận ký kết giữa 

Chúng tôi và Ngân hàng và/hoặc được ghi nhận trong các văn bản, tài liệu do Chúng tôi cung cấp 

cho Ngân hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và/hoặc 

bất kỳ tổ chức/cá nhân nào mà Ngân hàng cho là cần thiết,  

Agree for the Bank to collect, use and provide information including but no limitation of information 

related to Me/us information related to My/our credit at your Bank, and/or recorded in documents 

provided by Me/us to your Bank, competent authority, services providers, client and/or any 

corporate/individual that your Bank consider as necessary 

Bên vay:     

Borrower:         
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Phụ lục 1: Thông tin bổ sung về chủ sở hữu TSBĐ 

1. Thông tin bổ sung về Chủ sở hữu TSĐB  

Quan hệ với Bên vay: 

 Vợ - chồng     Cha mẹ - con cái      Anh chị em      Họ hàng      Bạn bè      Khác  

Thông tin cá nhân 

Họ và tên  

Ngày sinh  

Giới tính  Nam           Nữ  

Quốc tịch  

Số CMND/Hộ chiếu  

Hộ khẩu thường trú  

Địa chỉ hiện tại  

Điện thoại nhà riêng  

Di động  

Email  

Tình trạng hôn nhân  Độc thân      Đã kết hôn         Ly hôn   Góa bụa    

 Khác     (vui lòng nêu rõ) 

Trình độ học vấn  Tiểu học         Cấp2          THPT          Trung cấp          Cao 

đẳng            Đại học    Trên đại học      Không bằng cấp/không có 

thông tin 

Nghề nghiệp- Cơ quan 

công tác 

Nghề nghiệp:  Cán bộ cấp quản lý           Cán bộ cấp chuyên 

viên/nhân viên      

                         Lực lượng vũ trang (quân đội, công an…)        

                         Kinh doanh có đăng ký (Kinh doanh cá thể)   

                         Nghỉ hưu                          Kinh doanh tự do/lao động 

thời vụ    

                         Thất nghiệp                      Không có thông tin 

Tên cơ quan công tác:  

 


