
 

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: Công ty CP Phát triển Thương mại và Xây dựng Công trình 

689. 

- Giấy CNĐKKD: 0103038916 do Sở kế hoạch và đầu tư, Thành phố Hà Nội -

Phòng đăng ký kinh doanh cấp ngày 09/07/2009. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đăng Trung – Giám Đốc 

- Địa chỉ hiện tại: Số nhà 13, ngõ 281, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng 

Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình giao thông. 

- Thông tin về tài sản được xử lý: 

+ Tên tài sản: Xe ô tô con 5 chỗ Toyota Camry 2.0E AT 

+ Hãng sản xuất: TOYOTA 

+ Số khung: ACV415042064 

+ Số máy: 1AZE 197140 

+ Màu sơn: Đen. 

+ Biển kiểm soát: 29A -105.24 

+ Năm sản xuất 2010 

+ Mô tả khác: hiệu Toyota 2.0E, Đài Loan. 

+ Giấy tờ tài sản: Đăng ký xe ô tô số 098935 do CA TP Hà Nội – Phòng Cảnh 

sát giao thông cấp ngày 28/01/2011. 

- Chủ sở hữu tài sản: Công ty CP Phát triển Thương mại và Xây dựng Công trình 

689. 

- Lý do thu giữ TSBĐ:  

 + Công ty CP Phát triển Thương mại và Xây dựng Công trình 689 đã vi phạm 

nghĩa vụ trả nợ của Hợp đồng tín dụng số 022/2011/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 

27/01/2011 nên toàn bộ khoản vay đã bị chuyển sang nợ quá hạn từ 11/10/2012.  

 + OceanBank đã nhiều lần gửi Thông báo nợ, đôn đốc trả nợ, làm việc và tạo 

điều kiện cho Khách hàng thu xếp nguồn để trả nợ, tuy nhiên ty CP Phát triển Thương 

mại và Xây dựng Công trình 689 vẫn không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ. 

- Thời gian dự kiến tiến hành thu giữ: Tháng 11 - 12/2017. 



 

 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 Lý Thanh Tùng, Chức vụ: Chuyên viên Kinh 

doanh KHDN – PGD Đào Duy Anh. ĐT: 0169.838.7060 để được giải đáp. 

 Trân trọng! 


