
 

ÑEÀ NGHÒ VAY VOÁN KIEÂM PHÖÔNG AÙN TRAÛ NÔÏ
(Tröôøng hôïp Ngöôøi ñoàng vay khaùc vôï/ choàng Khaùch haøng)

A. Thoâng tin cô baûn cuûa Khaùch haøng

B. Thoâng tin chi tieát cuûa Khaùch haøng vay (Neáu Khaùch haøng yeâu caàu, nhaân vieân Ngaân haøng seõ hoã trôï keâ khai thoâng tin taïi muïc naøy)

OceanBank trân trọng cảm ơn Quý khách đã lựa chọn chúng tôi! Quý khách vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây:

Họ và tên:

CMND/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:         /         /               Nơi cấp:

Họ và tên:

CMND/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:         /         /               Nơi cấp:

Họ và tên:

CMND/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:         /         /               Nơi cấp:

Họ và tên:

CMND/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:         /         /               Nơi cấp:

KHÁCH HÀNG VỢ/ CHỒNG KHÁCH HÀNG (nếu có)

NGƯỜI ĐỒNG VAY 1 VỢ/ CHỒNG NGƯỜI ĐỒNG VAY 1 (nếu có)

Họ và tên:

CMND/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:         /         /               Nơi cấp:

Họ và tên:

CMND/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:         /         /               Nơi cấp:

NGƯỜI ĐỒNG VAY 2 VỢ/ CHỒNG NGƯỜI ĐỒNG VAY 2 (nếu có)

Tôi/ Chúng tôi có nhu cầu vay:       VND      Bằng chữ:

Thời gian vay:                                            tháng

Mục đích vay:   Mua nhà ở   Mua đất ở           Mua ô tô        Mua sắm nội thất gia đình           Khác (ghi rõ):

Tài sản thế chấp:   Bất động sản   Xe ô tô              Khác (ghi rõ): 

Kính gửi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG - Chi nhánh/ PGD:

1. Thoâng tin caù nhaân Khaùch haøng vay
KHÁCH HÀNG VỢ/ CHỒNG KHÁCH HÀNG (nếu có)

Điện thoại di động (ĐTDĐ):
Điện thoại nhà riêng (ĐTNR):
Email:

Thông tin liên lạc:

Điện thoại di động:
Điện thoại nhà riêng:
Email:

Thông tin liên lạc:

Cơ quan/ Cơ sở kinh doanh hiện tại: (Không bắt buộc) Cơ quan/ Cơ sở kinh doanh hiện tại: Cùng địa chỉ với KH           Khác (ghi rõ)

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:
Đường:                     Phường/ xã:
Quận/ huyện:                              Tỉnh/ Tp.:
Điện thoại:

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:
Đường:                     Phường/ xã:
Quận/ huyện:                              Tỉnh/ Tp.:
Điện thoại:

Địa chỉ nơi ở hiện tại: Địa chỉ nơi ở hiện tại: Cùng địa chỉ với KH                  Khác (ghi rõ)

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:
Đường:                     Phường/ xã:
Quận/ huyện:                              Tỉnh/ Tp.:
Thời gian cư trú:         năm         tháng  

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:
Đường:                     Phường/ xã:
Quận/ huyện:                              Tỉnh/ Tp.:
Thời gian cư trú:         năm         tháng  
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3. Thoâng tin tín duïng hieän taïi cuûa Khaùch haøng vay

Khách hàng và vợ/ chồng (nếu có):          đang có   không có                khoản vay tại OceanBank/ Tổ chức tín dụng khác

Người đồng vay 1 và vợ/ chồng (nếu có): đang có   không có                khoản vay tại OceanBank/ Tổ chức tín dụng khác

Người đồng vay 2 và vợ/ chồng  (nếu có): đang có   không có                khoản vay tại OceanBank/ Tổ chức tín dụng khác

4. Thoâng tin taøi chính cuûa Khaùch haøng vay

Tổng thu nhập của Khách hàng (A):                                  VND/ tháng

-  Thu nhập trung bình từ tiền lương:
   Người vay:                        VND/ tháng             Vợ/ chồng:                                                                 VND/ tháng

-  Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, cho thuê tài sản hoặc từ nguồn khác:
   Người vay:                        VND/ tháng             Vợ/ chồng:                                                                 VND/ tháng

Tổng chi phí (B):                                    VND/ tháng

Thu nhập tích lũy (C) = (A) - (B) =                    VND/ tháng

Tổng thu nhập người khác trong gia đình:                  VND/ tháng

Số người không có thu nhập trong gia đình:                           người 
Tổng giá trị tài sản hiện tại:                               VND

2. Thoâng tin caù nhaân ngöôøi ñoàng vay

NGƯỜI ĐỒNG VAY 1

Thông tin liên lạc:
ĐTDĐ:      ĐTNR:

Email:

Quan hệ với Khách hàng:

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:

Đường:                     Phường/ xã:

Quận/ huyện:                               Tỉnh/ Tp.:

Thời gian cư trú:         năm         tháng  

Địa chỉ nơi ở hiện tại: Cùng địa chỉ với KH              Khác (ghi rõ)

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:

Đường:                     Phường/ xã:

Quận/ huyện:                               Tỉnh/ Tp.:

Điện thoại:

Cơ quan/ Cơ sở kinh doanh hiện tại:

VỢ/ CHỒNG NGƯỜI ĐỒNG VAY 1 (nếu có)

Thông tin liên lạc:
ĐTDĐ:      ĐTNR:

Email:

Quan hệ với Khách hàng:

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:

Đường:                     Phường/ xã:

Quận/ huyện:                              Tỉnh/ Tp.:

Thời gian cư trú:         năm         tháng  

Địa chỉ nơi ở hiện tại: Cùng ĐC với người đồng vay          Khác (ghi rõ)

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:

Đường:                     Phường/ xã:

Quận/ huyện:                               Tỉnh/ Tp.:

Điện thoại:

Cơ quan/ Cơ sở kinh doanh hiện tại:
Cùng ĐC với người đồng vay                         Khác (ghi rõ)

NGƯỜI ĐỒNG VAY 2

Thông tin liên lạc:
ĐTDĐ:      ĐTNR:

Email:

Quan hệ với Khách hàng:

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:

Đường:                     Phường/ xã:

Quận/ huyện:                               Tỉnh/ Tp.:

Thời gian cư trú:         năm         tháng  

Địa chỉ nơi ở hiện tại: Cùng địa chỉ với KH              Khác (ghi rõ)

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:

Đường:                     Phường/ xã:

Quận/ huyện:                               Tỉnh/ Tp.:

Điện thoại:

Cơ quan/ Cơ sở kinh doanh hiện tại:

VỢ/ CHỒNG NGƯỜI ĐỒNG VAY 2 (nếu có)

Thông tin liên lạc:
ĐTDĐ:      ĐTNR:

Email:

Quan hệ với Khách hàng:

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:

Đường:                     Phường/ xã:

Quận/ huyện:                              Tỉnh/ Tp.:

Thời gian cư trú:         năm         tháng  

Địa chỉ nơi ở hiện tại: Cùng ĐC với người đồng vay          Khác (ghi rõ)

Số nhà:        Tòa:                    Ngõ/ Hẻm/ KĐT:

Đường:                     Phường/ xã:

Quận/ huyện:                               Tỉnh/ Tp.:

Điện thoại:

Cơ quan/ Cơ sở kinh doanh hiện tại:
Cùng ĐC với người đồng vay                         Khác (ghi rõ)



C. Xaùc nhaän vaø cam keát cuûa Khaùch haøng vay

D. Thoâng tin khaùc

Tôi/ Chúng tôi cam kết
1. Tôi/ Chúng tôi xác nhận những thông tin cung cấp trong Đề nghị này là đúng sự thật và chính xác; đồng thời tôi/ chúng tôi cam kết chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin đó.
2. Tôi/ Chúng tôi đồng ý cho phép OceanBank sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Đề nghị này để chia sẻ và trao đổi nhằm tìm kiếm, xác minh 
những thông tin liên quan đến tôi/ chúng tôi và khoản vay.
3. Tôi/ Chúng tôi cam kết thực hiện phương thức trả lãi và gốc vay theo quy định của OceanBank.

, ngày           tháng           năm

E. Phaàn daønh cho ngaân haøng

Tên CVQHKH:

Chi nhánh/ PGD:

Mã số CVQHKH (số CIF):

chưa có đã có quan hệ tín dụng với OceanBank

 chưa có đã có TKTT tại OceanBank

Khách hàng: 

KHÁCH HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

VỢ/CHỒNG CỦA
KHÁCH HÀNG (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

VỢ/CHỒNG CỦA
NGƯỜI ĐỒNG VAY 1 (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỒNG VAY 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

VỢ/CHỒNG CỦA
NGƯỜI ĐỒNG VAY 2 (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỒNG VAY 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

Website OceanBank
Truyền hình

Báo điện tử
Báo chí

Bạn bè/ người thân
Khác (ghi rõ)

Bạn biết đến chương trình,
sản phẩm cho vay của OceanBank qua:

5. Thoâng tin taøi chính cuûa Ngöôøi ñoàng vay

Tổng thu nhập của Người đồng vay (D1):                  VND/ tháng
-  Thu nhập trung bình từ tiền lương:
   Người vay:                        VND/ tháng             Vợ/ chồng:                                                                 VND/ tháng
-  Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, cho thuê tài sản hoặc từ nguồn khác:
   Người vay:                        VND/ tháng             Vợ/ chồng:                                                                 VND/ tháng
Tổng chi phí (E1):                                    VND/ tháng
Thu nhập tích lũy (F1) = (D1) - (E1) =                    VND/ tháng
Tổng thu nhập người khác trong gia đình:                  VND/ tháng
Số người không có thu nhập trong gia đình:                           người 
Tổng giá trị tài sản hiện tại:                               VND

Tổng thu nhập của Người đồng vay (D2):                  VND/ tháng
-  Thu nhập trung bình từ tiền lương:
   Người vay:                        VND/ tháng             Vợ/ chồng:                                                                 VND/ tháng
-  Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, cho thuê tài sản hoặc từ nguồn khác:
   Người vay:                        VND/ tháng             Vợ/ chồng:                                                                 VND/ tháng
Tổng chi phí (E2):                                    VND/ tháng
Thu nhập tích lũy (F2) = (D2) - (E2) =                    VND/ tháng
Tổng thu nhập người khác trong gia đình:                  VND/ tháng
Số người không có thu nhập trong gia đình:                           người 
Tổng giá trị tài sản hiện tại:                               VND

NGƯỜI ĐỒNG VAY 1

NGƯỜI ĐỒNG VAY 2


