THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ
Căn cứ thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng/Văn bản tín dụng đã ký giữa các bên;
Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ đấu giá đã ký giữa OceanBank và bên tổ chức đấu giá
tài sản.
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thông báo về việc bán đấu giá
khoản nợ của Ông Huỳnh Bình Thanh để thu hồi nợ như sau:
1. Thông tin khách hàng
Tên khách hàng: Ông Huỳnh Bình Thanh
Hộ chiếu số: B5222814 cấp ngày 28/04/2011 nơi cấp: Cục quản lý Xuất nhập cảnh.
Địa chỉ hiện tại: số nhà 168, Xuân Diệu, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.
2. Thông tin về khoản nợ được bán đấu giá
Khoản nợ xấu của ông Huỳnh Bình Thanh phát sinh theo 02 hợp đồng tín dụng số
0012/2011/VISA-OCEANBANK02/DDA ký ngày 23/12/2011 và 12012013/TC ký ngày
12/01/2013 giữa Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (tên cũ là Ngân hàng TMCP
Đại Dương) - PGD Thái Phiên và Ông Huỳnh Bình Thanh.
3. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu: Khoản vay không tài sản đảm bảo.
4. Phương án xử lý nợ: Bán khoản nợ thông qua phương thức đấu giá.
5. Mức giá khởi điểm: 5.278.735.540 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm bảy mươi tám
triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn, năm trăm bốn mươi đồng).
6. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư Pháp thành phố Hà
Nội. Địa chỉ: Số 2, phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.
7. Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 20/09/2019 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài
sản
8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hồ sơ, giấy tờ cho
khách hàng nghiên cứu, xem xét (thời gian xem hồ sơ từ ngày 16/09/2019 – 17/09/2019).
9. Bước trả giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng./.)
10. Hồ sơ tham gia đấu giá: Bên trung tâm đấu giá cấp miễn phí túi hồ sơ và đơn đăng
ký tham gia đấu giá cho khách hàng.
11. Tiền đặt trước: Tương đương 10% giá khởi điểm và được làm tròn lên đến đơn vị
triệu đồng. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 18/09/2019 đến 16h30 ngày 19/09/2019.
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. Hà Anh Tuấn, Chức vụ Phó giám đốc Phụ trách –
Phòng KHBL – PGD Thái Phiên, ĐT: 0868.625.625 để được giải đáp.
Trân trọng!
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