
 

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: Trần Xuân Bái 

- CMTND số: 013583275 do Công an Hà Nội cấp ngày 17/09/2012. 

- Địa chỉ hiện tại: Số 8A, Ngõ 79 Khương Định, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 

- Thông tin về tài sản được xử lý: 

+ Tên tài sản: Căn hộ số 12B15, Tầng 12B, Tòa B, Khu chung cư cao tầng Sông 

Nhuệ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 

+ Loại nhà ở: Chung cư. 

+ Số lượng: 01 căn. 

+ Tổng diện tích: 69,8m2. 

+ Địa chỉ tài sản: Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng. Quận Hà Đông, Hà Nội. 

+ Chủ sở hữu tài sản: Ông Trần Xuân Bái và Bà Nguyễn Thị Thu. 

- Lý do thu giữ TSBĐ:  

 + Ông Trần Xuân Bái vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay đã bị 

chuyển sang nợ quá hạn kể từ ngày 15/09/2015 với mức lãi suất nợ quá hạn.  

 + 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 khách hàng vẫn không 

thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. 

- Địa điểm thu giữ TSBĐ: Căn hộ số 12B15, Tầng 12B, Tòa B, Khu chung cư cao 

tầng Sông Nhuệ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 

- Thời gian dự kiến tiến hành thu giữ: 6/2018. 

 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: Ms Thái Thị Hải Vân; Chức vụ Chuyên viên thẩm 

định và HT KHBL; SĐT:0983523158 để được giải đáp. 

 Trân trọng! 


