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 PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHÀO BÁN CÔNG KHAI 

 - Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số 0012/2011/VISA-OCEANBANK02/DDA ký 
ngày 23/12/2011 giữa Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) và 
Ông Huỳnh Bình Thanh; 

- Căn cứ vào Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế OceanBank Visa ký ngày 
12/01/2013 giữa Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) và Ông 
Huỳnh Bình Thanh; 
 

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương thông báo về việc chào bán công khai 
khoản nợ của Khách hàng Huỳnh Bình Thanh – Phòng giao dịch Thái Phiên như sau:  
- Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2, phố 
Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.  
- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:  

+ Tài sản đấu giá: Các khoản nợ xấu của khách hàng Huỳnh Bình Thanh ( hộ chiếu 
số B5222814 do Cục quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 28/04/2011, địa chỉ theo hộ 
khẩu: tầng 11, tòa nhà Viglacera, đại lộ Thăng Long, Hà Nội ) theo các Hợp đồng tín 
dụng sau:  
 Khoản nợ 01: theo hợp đồng tín dụng số 0012/2011/VISA-

OCEANBANK02/DDA ký ngày 23/12/2011. Tổng nghĩa vụ nợ tính đến ngày 
19/04/2019 là: 3.391.969.522 đồng ( Bằng chữ: ba tỷ, ba trăm chín mươi mốt 
triệu, chín trăm sáu mươi chín nghìn, năm trăm hai hai đồng). Trong đó: nợ gốc 
quá hạn là: 1.052.038.168 đồng, nợ lãi quá hạn là: 2.339.931.354 đồng. 

 Khoản nợ 02: theo Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế Oceanbank Visa 
ký ngày 12/01/2013 giữa Oceanbank và ông Huỳnh Bình Thanh. Tổng nghĩa vụ 
nợ tính đến ngày 19/04/2019 là: 3.124.987.936 đồng ( Bằng chữ: ba tỷ, một trăm 
hai mươi tư triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, chín trăm ba mươi sáu đồng). 
Trong đó: Nợ gốc quá hạn là: 1.017.243.033 đồng, nợ lãi quá hạn là: 
2.107.744.903 đồng.  

+ Tài sản bảo đảm của khoản nợ: không có tài sản bảo đảm 
- Thời gian dự kiến chào bán: 19/04/2019. 
- Mức giá khởi điểm chào bán:  
 Giá khởi điểm dự kiến: Bằng tổng nghĩa vụ của khoản vay- số liệu tạm tính đến ngày 
19/04/2019 là 6.516.957.458 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm mười sáu triệu, chín 
trăm năm mươi bảy nghìn, bốn trăm năm mươi tám Việt Nam đồng).   
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Tiền đặt cọc tối thiểu: 10% giá khởi điểm và được làm tròn lên đến đơn vị triệu đồng. 
- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Phòng giao 
dịch Thái Phiên. 
- Phương thức, hình thức đấu giá: 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. 
- Lý do xử lý nợ: 

+ Khách hàng Huỳnh Bình Thanh đã vi phạm Hợp đồng tín dụng đã ký với 
Oceanbank. Vì vậy, các khoản vay nêu trên đã bị chuyển nợ quá hạn tại OceanBank 

+ 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 Huỳnh Bình 
Thanh vẫn không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ  

+ 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 để được giải đáp: 
 Mr Nguyễn Xuân Tùng - Chức vụ: Giám đốc - Phòng giao dịch Thái Phiên - Ngân 

hàng TM TNHH MTV Đại Dương.   
 Số điện thoại: 0989.835.487/ 0946.648.687      Email: tungnx@oceanbank.vn  

   


