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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 tài sản bảo đảm để thu hồi nợ như sau: 
- Tên khách hàng: Đỗ Đình Bình 

+ CMND số: 112025707  ngày cấp 16/5/1977  Nơi cấp: CA Hà Tây. 
+ Địa chỉ hiện tại: Cụm 6, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 
+ Điện thoại: 0353372544 

- Cùng vợ là: Đỗ Thị Hương 
+ CMND số: 017245773  ngày cấp 13/4/2011  Nơi cấp: CA Hà Nội 
+ Địa chỉ hiện tại: Cụm 6, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 
+ Điện thoại: 0988408718 

- Thông tin về tài sản được xử lý: 
+ Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất. 
+ Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số BV 682991; vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
số CH 6995 do Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cấp ngày 06/01/2016 cho hộ ông 
Nguyễn Khắc Hòa. Ngày 21/3/2017 tặng cho ông Nguyễn Khắc Hòa, sinh năm 1975, 
CCCD số 001075009272, địa chỉ thường trú: thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc 
Oai, Hà Nội theo Hợp đồng tặng cho QSD đất tại UBND xã Sài Sơn, số chứng thực: 11, 
quyển số 01 ngày 17/3/2017. 

+ Chủ sở hữu tài sản: Ông Nguyễn Khắc Hòa 
+ Địa chỉ tài sản: Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. 

- Lý do thu giữ tài sản bảo đảm: 
+ Ông Đỗ Đình Bình cùng vợ là bà Đỗ Thị Hương đã vi phạm 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 Đỗ Đình Bình 
và bà Đỗ Thị Hương vẫn không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ. 
- Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà 
Nội 



- Thời gian dự kiến tiến hành thu giữ: 30/5/2019.  
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! 


