
 

THÔNG TIN VỀ VIỆC THU GIỮ, XỬ LÝ TSBĐ 

 

 Căn cứ quy định của pháp luật về việc xử lý TSBĐ; 

 Căn cứ thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm đã ký giữa OceanBank và bên bảo đảm. 
  

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thông báo về việc thu giữ, 

xử lý TSBĐ để thu hồi nợ như sau: 

- Tên khách hàng: Bùi Văn Huy 

+ CMND số: 017175987  ngày cấp 07/06/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội. 

+ Địa chỉ hiện tại: thôn 9, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

+ Điện thoại: 0965737618. 

- Cùng vợ là: Nguyễn Thị Cúc. 

+ CMND số: 017292029  ngày cấp 21/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội  

+ Địa chỉ hiện tại: thôn 9, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

+ Điện thoại: 01608603121. 

- Thông tin về tài sản được xử lý: 

+ Tên tài sản: Bất động sản. 

+ Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số S 056309; vào sổ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 5277 QSDĐ/ do Ủy ban nhân dân huyện Quốc 

Oai cấp cho hộ bà Tạ Thị Hòa ngày 20/05/2004. Ngày 20/05/2007, chuyển nhượng 

một phần diện tích 168m2 tại số thửa 117, tờ bản đồ số 03 cho ông Nguyễn Văn 

Hạnh. Diện tích còn lại của bà Hòa là 192m2 tại thửa đất số 117, tờ bản đồ số 03. 

Ngày 08/08/2017, tại văn phòng đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Quốc Oai, tặng 

cho bà Tạ Thị Hòa theo hợp đồng tặng cho QSDĐ lập tại Văn phòng công chứng Tây 

Đô, số công chứng 2876.2017/HĐTC NGÀY 17/07/2017. 

+ Chủ sở hữu tài sản: Bà Tạ Thị Hòa. 

+ Địa chỉ tài sản: Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. 

- Lý do thu giữ TSBĐ:  

 + Ông Bùi Văn Huy cùng vợ là bà Nguyễn Thị Cúc đã vi phạm nghiêm trọng 

nghĩa vụ trả nợ tại Oceanbank nên OceanBank đã quyết định xử lý tài sản bảo đảm để 

thu hồi nợ trước hạn.  

 + OceanBank đã nhiều lần gửi Thông báo nợ, đôn đốc trả nợ, làm việc với gia 

đình và tạo điều kiện cho Khách hàng thu xếp nguồn để trả nợ, tuy nhiên Ông Bùi Văn 

Huy và bà Nguyễn Thị Cúc vẫn không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ. 

- Địa điểm thu giữ TSBĐ: Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà 

Tây. 



 

- Thời gian dự kiến tiến hành thu giữ: 11/2018. 

 OceanBank xin thông báo tới các bên có liên quan và công chúng nội dung trên. 

Trong trường hợp các bên có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân quan tâm đến những 

nội dung thông báo trên xin liên hệ: Mr Trần Hoàng – Chức vụ: Giám đốc PGD Mỹ 

Đình - SĐT: 0906048030 để được giải đáp. 
   

 Trân trọng! 


