
 

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: VŨ ĐÌNH HIỆP 

- CMND số: 172256794   Ngày cấp: 22/02/2005  Nơi cấp: CA tỉnh Thanh Hóa 

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Phong Phú, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Thông tin về tài sản được xử lý: 

 + Tên tài sản: Thửa đất số 280, tờ bản đồ số 13 có diện tích 96 m2 tại địa chỉ: 

Cụm 3, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội. (Loại tài sản: Bất động sản) 

 + 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 BO 976815, vào sổ cấp GCN: CH06872 do UBND huyện 

Đan Phượng cấp ngày 16/12/2013. 

 + Địa chỉ tài sản: Cụm 3, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. 

 + Chủ sở hữu tài sản: ông Vũ Đình Hiệp và bà Vũ Thị Thu 

- Lý do thu giữ TSBĐ: Ông Vũ Đình Hiệp đã phát sinh nợ quá hạn với Ngân hàng 

Oceanbank rất nhiều ngày. Oceanbank Ba Đình đã nhiều lần nhắc nhở và đề nghị KH 

thu xếp trả nợ cho Oceanbank. Tuy nhiên, đến nay ông Vũ Đình Hiệp vẫn chưa hoàn 

thành nghĩa vụ đúng và đủ cho Oceanbank. Vì vậy, Oceanbank sẽ thực hiện phương 

án thu giữ tài sản bảo đảm nhằm tránh thất thoát vốn của Nhà nước. 

- Địa điểm thu giữ TSBĐ: Thửa đất số 280, tờ bản đồ số 13 có diện tích 96 m2 tại 

Cụm 3, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội. 

- Thời gian dự kiến tiến hành thu giữ: 10h ngày 30/06/2018. 

 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 Lê Hồng Nghĩa - Chức vụ: Phó Giám đốc 

Phòng Giao dịch - ĐT: 0988316180 để được giải đáp. 

 Trân trọng! 


