ĐƠN XÁC LẬP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
(Áp dụng cho khoản vay mua xe của doanh nghiệp)
Vui lòng điền bằng chữ "IN HOA" và điền thông tin vào các mục tương ứng với nhu cầu tài chính.
Trong Đơn này, “Ngân Hàng” có nghĩa là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered
(Việt Nam), và bao gồm tất cả các chi nhánh của Ngân Hàng.
Trước khi ký Đơn này, vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện Chung, Điều kiện & Điều khoản của
từng sản phẩm, và các điều khoản khác nêu tại Phần 6 “XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG” của Đơn.

1. THÔNG TIN CHUNG
Khách hàng đã có tài khoản tại Standard Chartered:
Tiền tệ

Số tài khoản

Yêu cầu Ngân hàng mở tài khoản mới (Vui lòng điền thêm mẫu đơn mở tài khoản Doanh Nghiệp)
2. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI VAY
1. Thông tin công ty
Tên công ty...........................................................................................................................................................................
Tên Viết Tắt .........................................................................................................................................................................
Số GCNĐKKD .....................................

Ngày cấp:..........................................

Mã số Thuế .........................................

Vốn điều lệ: .........................

Loại hình kinh doanh

Ngành kinh
doanh

Tổng số tháng hoạt động: ..........

Nhà nước

Hợp danh

Cổ phần

TNHH

Tư nhân

Khác ....................................................

100% Vốn nước ngoài

Xây dựng

Thực phẩm

Vận chuyển

Bất động sản

Viễn thông

May mặc

Nông nghiệp

Hóa chất

Nhựa/ Cao su

Điện/ Năng lượng

Bán lẻ

Bán buôn

Giáo dục

Truyền thông

CNTT

Bảo hiểm

Công nghiệp

Thương mại

Du lịch/ Nhà hàng

Tài chính/
Ngân hàng

Lâm nghiệp/ Thủy sản
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Địa chỉ công ty ................................................................................................................................................................
Phường/:..........................................................Quận:......................................................................
Điện thoại
công ty

Thành phố:......................................................Tỉnh:........................................................................
(+84) (........-..............................................)
Số fax (........-...........................................)
Mã quốc gia

Thư điện tử:

……...............................................................

2. Địa chỉ nhận thư

Số lượng Ngân hàng ……...............................
hiện đang giao dịch

Địa chỉ khác:..........................................................................................................

Địa chỉ công ty

3. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ THÔNG TIN NGƯỜI ĐẢM BẢO KHOẢN VAY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Danh xưng

Ông

Bà

Giới tính

Nam

Nữ

Họ tên

Cô

……......................................................................

Ngày sinh
(ngày/
tháng/ năm)

/

NGƯỜI BẢO LÃNH KHOẢN VAY
Ông

Bà

Nam

Nữ

Cô

…….........................................................................

/

/

/

Nơi sinh

……......................................................................

…….........................................................................

Quốc tịch

……...........................Đa quốc tịch

……...........................Đa quốc tịch

Không

Có

(Nếu có, vui lòng cung cấp chi tiết
trong phiếu thông tin bổ sung)
Tình trạng cư trú

Cư trú

Không cư trú

Thời gian ở Việt Nam .................năm ..................... tháng
(dành cho khách
hàng mở mới tài
Lưu ý: Khách hàng phải thông báo
khoảncá nhân)
cho Ngân Hàng bất cứ thay đổi nào
về tình trạng cư trú của mình

Không

Có

(Nếu có, vui lòng cung cấp chi tiết
trong phiếu thông tin bổ sung)
Cư trú

Không cư trú

.................năm ..................... tháng
Lưu ý: Khách hàng phải thông báo
cho Ngân Hàng bất cứ thay đổi nào
về tình trạng cư trú của mình

CMND/ Thẻ căn
cước công dân/
Hộ chiếu số
Ngày cấp

/

/

/

/

Ngày hết hạn
(nếu có)

/

/

/

/

Nơi cấp
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Số CMND/ Thẻ căn
cước công dân/
Hộ chiếu cũ
(nếu có)
Số thị thực/
Thẻ cư trú Visa

.............................................................................

.............................................................................

Hiệu lực từ ngày

Từ ngày .................../...................../.............................

Từ ngày .................../...................../.............................

Tới ngày ................/..................../...............................

Tới ngày ................/..................../...............................

Địa chỉ thường trú
(theo Hộ khẩu/
Hộ chiếu)

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Nơi ở hiện tại
(ở Việt Nam)
nếu khác ĐCTT

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Tỷ lệ sở hữu tại
công ty

.............................................................................

.............................................................................

Số điện thoại Nhà

(+84) (........-...................................................)
Mã quốc gia

(+84) (........-...................................................)
Mã quốc gia

Di động

(+84) (........-...................................................)
Mã quốc gia

(+84) (........-...................................................)
Mã quốc gia

Địa chỉ thư điện tử

............................................................................

............................................................................

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ
1. Tình hình tài chính từ công ty
Công ty có lợi nhuận
trong năm gần nhất
Tổng doanh thu
năm gần nhất
Tổng số lao động
tham gia bảo hiểm
xã hội bình
quân năm

Có

Không

VNĐ .......................................................
<=10 người

11 – 100 người

Có

Không

Tổng vốn Chủ sở hữu ................................................
Tổng nguồn vốn ........................................................

101 – 200 người
> 200 người

Doanh thu trung
bình hàng tháng

VNĐ .......................................................

Dự kiến doanh
thu trong 12
tháng tới

VNĐ .......................................................
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Công ty có bị âm vốn
Chủ sở hữu tính đến
hiện tại

Lợi nhuận trung bình hàng tháng
VNĐ ..............................................................................
Dự kiến lợi nhuận trong vòng 12 tháng tới
VNĐ ..............................................................................
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Tổng tài sản

VNĐ.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Tổng nợ

VNĐ.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Tổng lợi nhuận trung VNĐ.......................................................................................................................................................
bình hàng tháng
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Phương án trả nợ: Lãi vay/ vốn vay sẽ được trả từ các nguồn doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh,
lợi nhuận chưa phân phối, khấu hao, thu nhập từ cho thuê, thu nhập khác...
2. Tình hình tín dụng hiện tại của Công ty (Nếu có)
Khoản vay 1

Khoản vay 2

Khoản vay 3

Khoản vay 4

Ngắn hạn

Ngắn hạn

Ngắn hạn

Ngắn hạn

Trung – Dài hạn

Trung – Dài hạn

Trung – Dài hạn

Trung – Dài hạn

Mục đích vay

..................................

..................................

..................................

...................................

Số tiền vay

VNĐ ...........................

VNĐ ...........................

VNĐ ...........................

VNĐ ...........................

Khoản Thanh
VNĐ ...........................
toán theo tháng)

VNĐ ...........................

VNĐ ...........................

VNĐ ...........................

Kỳ hạn vay

..................................

..................................

..................................

...................................

Số tháng
còn lại

..................................

..................................

..................................

...................................

Lãi suất
(%)/ năm

..................................

..................................

..................................

...................................

Dư nợ hiện tại

VNĐ ...........................

VNĐ ...........................

VNĐ ...........................

VNĐ ...........................

Tại ngân hàng

..................................

..................................

..................................

...................................

5. CHI TIẾT VỀ KHOẢN VAY, NHU CẦU VỐN, MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN THẾ CHẤP
1. Thông tin về Khoản vay
Mục đích vay

Thời gian vay

Số tiền vay đề nghị

Số tiền vay trên
Giá trị Tài sản
đảm bảo *

Mua xe Ô tô
Sử dụng cho công ty

.........tháng

VNĐ................................

...........................%

Khác
.................................................
BBAL202204-001

Trang 4/11

- Loại lãi suất:

Cố định 1 năm đầu:..............................

Cố định 2 năm đầu:.....................................

Cố định 3 năm đầu:..............................
Khác:.......................................................................................................................................................
- Kỳ hạn điều
chỉnh lãi suất:

1 tháng/ lần

- Phương thức thanh toán gốc
và lãi hàng tháng:

Số tiền thanh toán đều hàng
tháng

* Tổng nhu cầu vốn là 100% giá trị Hợp đồng Mua Bán, trong đó phần vốn yêu cầu Ngân hàng tài
trợ như đã nêu trên, phần vốn còn lại được lấy từ vốn có sẵn của Công ty.
2. Chi tiết Tài sản thế chấp
Thương hiệu xe: ..................................................................

Năm sản xuất: ...........................................................

Tình trạng xe

Mới

Dòng xe:

...........................................................

Loại xe

Du lịch

Số lượng ghế

...........................................................

Đại lý bán xe:

Đã qua sử dụng
SUV

Bán tải
Khác
..................................................................

Giá (bao gồm thuế) ......................................VNĐ

..................................................................
Địa chỉ

..................................................................
..................................................................

6. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
Xác nhận chung
1.

Chúng tôi cam kết rằng (những) người ký tên dưới đây có thẩm quyền đầy đủ và hợp lệ để xác
lập Đơn này nhân danh Công Ty.

2.

Tôi/ Chúng tôi cam kết rằng những thông tin khai trong Đơn Xác Lập Quan Hệ Khách Hàng này
là thật, chính xác, cập nhật nhất. Tôi/ Chúng tôi theo đây cho phép Ngân Hàng được cập nhật
thông tin trong hệ thống của Ngân Hàng và áp dụng những thông tin này cho tất cả sản phẩm,
dịch vụ mà tôi /chúng tôi đang sử dụng tại Ngân Hàng trong trường hợp khoản vay được phê
duyệt và giải ngân. Tôi/ Chúng tôi cam kết thông báo tới Ngân Hàng mọi thay đổi nếu có, và
đồng ý rằng Ngân Hàng có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ, tài liệu, thông tin tại từng thời điểm,
nhằm sửa đổi và/ hoặc cập nhật thông tin của tôi/ chúng tôi và những thông tin cập nhật đó
sẽ có hiệu lực áp dụng và thay thế mọi thông tin mà tôi/ chúng tôi đã cung cấp cho Ngân Hàng
trước đây.

3.

Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng để phục vụ cho mục đích xem xét và phê duyệt các
khoản tín dụng của tôi/ chúng tôi tại Đơn này, Ngân Hàng có quyền kiểm tra thông tin tín dụng,
truy cập thông tin của tôi/ chúng tôi được lưu giữ bởi tổ chức/ trung tâm thông tin tín dụng, thu
thập và xác minh và/hoặc tiết lộ các thông tin liên quan đến tôi/ chúng tôi hoặc tài khoản của
tôi/chúng tôi từ hoặc cho bất kỳ bên hoặc nguồn nào mà Ngân Hàng cho là phù hợp.

4. Tôi/ Chúng tôi hiểu rằng Ngân Hàng có thể từ chối hồ sơ của tôi/ chúng tôi và sẽ thông báo việc
từ chối này bằng bất kỳ hình thức nào mà Ngân Hàng cho là phù hợp bao gồm nhưng không giới
hạn ở thư thông báo, thư điện tử, tin nhắn, điện thoại có ghi âm, v.v. Ngân Hàng sẽ lưu giữ lại tất
cả những giấy tờ có liên quan đã được nộp cho Ngân Hàng, bất kể hồ sơ của tôi/ chúng tôi có
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thể được chấp nhận hay không. Trường hợp Đơn này không được chấp thuận bởi Ngân Hàng,
tôi/ chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Ngân Hàng tiết lộ thông tin của tôi/ chúng tôi tại Đơn này
để đại lý, đối tác kinh doanh của Ngân Hàng liên lạc trực tiếp với tôi/ chúng tôi qua mọi phương
tiện để giới thiệu sản phẩm của họ và tôi/chúng tôi đồng ý nhận quảng cáo/khuyến mại từ
Ngân Hàng hoặc đại lý/ đối tác của Ngân Hàng.
Xác nhận đối với Khoản Vay Mua Ô tô
5. Tôi/ Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Ngân Hàng sẽ có quyết định về việc thẩm định khoản vay
của tôi/ chúng tôi tối đa trong vòng 3 tuần kể từ ngày Ngân Hàng nhận được bộ hồ sơ xin vay
đầy đủ và hợp lệ của tôi/ chúng tôi.
6. Tôi/ Chúng tôi cam kết trả nợ từ nguồn thu nhập kê khai với Ngân Hàng và các nguồn thu nhập
khác mà Ngân Hàng xác minh được (nếu có).
7.

Tôi/ Chúng tôi khẳng định rằng tôi/ chúng tôi không trong tình trạng mất khả năng thanh toán
nợ đến hạn tại thời điểm nộp Đơn này.

8. Tôi/ Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng nếu Hồ sơ vay của tôi/chúng tôi bị từ chối, Ngân Hàng có
toàn quyền đóng tài khoản được đăng ký theo Đơn này.
9. Trong trường hợp xe được mua từ một đại lý phân phối/ bán xe mà Ngân Hàng có quan hệ hợp
tác, tôi/ chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Ngân Hàng có quyền cung cấp các thông tin liên quan
đến khoản vay đã được phê duyệt cho đại lý phân phối/ bán xe nhằm mục đích hợp tác giải
ngân và đăng ký quyền sở hữu đối với xe.
10. Tôi/ Chúng tôi cam kết không có bất kỳ khoản vay từ bất kỳ tổ chức tín dụng hoặc tổ chức nào
khác cho việc mua tài sản mà tôi/ chúng tôi kê khai/ tiết lộ ở trên. Tôi/ chúng tôi cam kết sẽ
thông báo cho Ngân Hàng ngay khi tôi/ chúng tôi nhận được bất kỳ khoản vay hoặc khoản tín
dụng nào từ tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác cho việc mua tài sản này. Và tôi/ chúng tôi đồng
ý rằng hạn mức cho vay đã được Ngân Hàng chấp thuận có thể bị giảm trong trường hợp tôi/
chúng tôi nhận bất kỳ khoản vay hoặc khoản tín dụng nào từ bất kỳ tổ chức tín dụng hoặc tổ
chức nào khác cho việc mua tài sản đó.
11. Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng một Tài khoản Thanh Toán Nợ sẽ được mở hoặc một tài
khoản (có sẵn) được chỉ định cùng với việc nộp Đơn của tôi/ chúng tôi đối với khoản vay mua xe
ô tô và tài khoản này sẽ được sử dụng như là tài khoản thanh toán nợ để chi trả cho tất cả
những chi phí hành chính, trả góp hàng tháng, tiền nợ khất lại, chi phí bảo hiểm hỏa hoạn, chi
phí xem xét hàng năm, chi phí thẩm định, chi phí hợp pháp và tất cả những chi phí khác được
đưa ra bởi Ngân Hàng phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam.
12. Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng Ngân hàng có quyền trích từ tài khoản thanh toán/ tài
khoản vãng lai của Tôi/ Chúng số tiền bằng với chi phí dịch vụ (theo biểu phí được công bố của
Ngân hàng) để thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo tại Trung Tâm Đăng Ký Giao Dịch
Đảm Bảo Quốc Gia và thông báo cơ quan Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ sau khi khoản vay
mua xe ô tô được phê duyệt nhằm hoàn thiện các yêu cầu giải ngân của Ngân hàng.
13. Tôi/ Chúng tôi xác nhận đã được cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng tín dụng liên quan đến
Khoản Vay Mua Xe Ô tô.
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7. THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN VAY MUA Ô TÔ
Những thông tin quan trọng mà Quý khách cần biết về khoản vay mua Ô tô:

1.

Thời hạn thực hiện giải ngân tối đa là 30 ngày kể từ ngày khoản vay được duyệt. Sau thời điểm
này, Ngân Hàng có quyền không chấp thuận các yêu cầu giải ngân của Bên Vay.

2.

Trong trường hợp Quý Khách không thanh toán khoản vay, Ngân Hàng sẽ buộc phải tiến hành
những thủ tục thích hợp, kể cả những thủ tục pháp lý nếu cần thiết. Điều này có thể bao gồm
việc lấy lại và bán Tài Sản Thế Chấp. Khi đó, hồ sơ tín dụng của Quý Khách tại Trung tâm Thông
Tin Tín Dụng sẽ lưu giữ việc không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán của Quý Khách. Điều này sẽ
khiến Quý Khách rất khó khăn sau này khi nộp đơn vay/ mượn tài chính tại bất kỳ tổ chức tín
dụng nào.

3.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về khoản vay này, Quý khách có thể liên hệ bộ phận Trung Tâm Tư
Vấn Dịch Vụ Ngân Hàng của Ngân Hàng tại số (84 24) 73000730 (Hà Nội) hoặc (84 28)
73000730 (TP. Hồ Chí Minh) (TP. Hồ Chí Minh) hoặc truy cập vào trang chủ www.sc.com/vn.

8. BẢN KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:
Theo quy định của Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm
2017; Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông
tư số 08/2020/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2020 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn
trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Chúng tôi, được đại diện bởi
Người kê khai ký tên và đóng dấu bên dưới, theo đây khai báo, xác nhận và cam kết với Ngân hàng
về thông tin các bên liên quan như sau:
THÔNG TIN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐANG CÓ QUAN HỆ TÍN DỤNG VỚI NGÂN HÀNG (BAO GỒM
ĐANG ĐỀ XUẤT CẤP TÍN DỤNG)
STT

Nội dung

1

CÔNG TY MẸ HOẶC TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY MẸ CỦA CÔNG
TY (Vui lòng điền vào Phụ Lục 1 – Bản khai Người có liên quan nếu chọn
‘Có’)

2

CÁC CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY (Vui lòng điền vào Phụ Lục 2 - Bản khai
Người có liên quan nếu chọn ‘Có’)

3

CÁC CÔNG TY CÓ CÙNG CÔNG TY MẸ HOẶC CÙNG TỔ CHỨC TÍN
DỤNG MẸ VỚI CÔNG TY (Vui lòng điền vào Phụ Lục 3 - Bản khai Người có
liên quan nếu chọn ‘Có’)

4

NGƯỜI QUẢN LÝ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY MẸ
HOẶC CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG MẸ CỦA CÔNG TY (Vui lòng điền vào
Phụ Lục 4 – Bản khai Người có liên quan nếu chọn ‘Có’)

5

CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM NGƯỜI QUẢN
LÝ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY MẸ HOẶC TỔ CHỨC
TÍN DỤNG MẸ CỦA CÔNG TY (Vui lòng điền vào Phụ Lục 5 – Bản Khai
Người có liên quan nếu chọn ‘Có’)
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6

NGƯỜI QUẢN LÝ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY (Vui
lòng điền vào Phụ Lục 6 - Bản Khai Người có liên quan nếu chọn ‘Có’)

7

CÔNG TY, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM NGƯỜI QUẢN LÝ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY (Vui lòng điền vào Phụ Lục
7 – Bản Khai Người có liên quan nếu chọn ‘Có’)

8

VỢ, CHỒNG, CHA, MẸ, CON (BAO GỒM CẢ CHA NUÔI, MẸ NUÔI, CON
NUÔI, BỐ CHỒNG (BỐ VỢ), MẸ CHỒNG (MẸ VỢ), CON DÂU (CON RỂ),
BỐ DƯỢNG, MẸ KẾ, CON RIÊNG CỦA VỢ HOẶC CHỒNG), ANH RUỘT,
CHỊ RUỘT, EM RUỘT (BAO GỒM CẢ ANH, CHỊ, EM CÙNG MẸ KHÁC CHA
HOẶC CÙNG CHA KHÁC MẸ), ANH RỂ, CHỊ DÂU, EM DÂU, EM RỂ CỦA (1)
NGƯỜI QUẢN LÝ, (2) THÀNH VIÊN BAN KIẾM SOÁT, (3) THÀNH VIÊN
GÓP VỐN HOẶC (4) CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TỪ 5% VỐN ĐIỀU LỆ HOẶC VỐN
CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TRỞ LÊN CỦA CÔNG TY (Vui lòng
điền vào Phụ Lục 8 – Bản Khai Người có liên quan nếu chọn ‘Có’)

9

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TỪ 5% VỐN ĐIỀU LỆ HOẶC VỐN CỔ PHẦN
CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TRỞ LÊN TẠI CÔNG TY (Vui lòng điền vào Phụ
Lục 9 – Bản Khai Người có liên quan nếu chọn ‘Có’)

10

CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP, CỔ PHẦN CHO
CÔNG TY (Vui lòng điền vào Phụ Lục 10 – Bản khai Người có liên quan nếu
chọn ‘Có’)

11

CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC TÍN DỤNG MÀ CÔNG TY SỞ HỮU TỪ 5% VỐN
ĐIỀU LỆ HOẶC VỐN CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TRỞ LÊN (Vui
lòng điền vào Phụ Lục 11 – Bản khai Người có liên quan nếu chọn ‘Có’)

12

CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC TÍN DỤNG MÀ CÔNG TY CÓ THẨM QUYỀN
BỔ NHIỆM NGƯỜI QUẢN LÝ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG
TY, TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Vui lòng điền vào Phụ Lục 12 – Bản khai Người có
liên quan nếu chọn ‘Có’)

13

CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC TÍN DỤNG MÀ CÔNG TY CÓ THẨM QUYỀN
BỔ NHIỆM NGƯỜI QUẢN LÝ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG
TY MẸ CỦA CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NÀY (Vui lòng điền vào
Phụ Lục 13 – Bản khai Người có liên quan nếu chọn ‘Có’)

Chúng tôi đồng ý, xác nhận và cam kết với Ngân hàng như sau:
(i) Thông tin cung cấp trong Bản kê khai này là đúng, chính xác và xác thực vào ngày ký Bản kê khai
này;
(ii) Ngân Hàng bảo lưu quyền yêu cầu thêm thông tin nếu Ngân Hàng xét thấy cần thiết;
(iii) Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự chính xác và hoàn chỉnh của thông tin được
cung cấp tại Bản kê khai này;
(iv) Tôi/chúng tôi sẽ kịp thời cung cấp cho Ngân hàng các giấy tờ chứng minh cho thông tin được
cung cấp tại Bản kê khai này khi có yêu cầu của Ngân hàng;
(v) Tôi/chúng tôi sẽ kịp thời thông báo cho Ngân hàng bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin
được cung cấp tại Bản kê khai này. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng, cho đến khi Tôi/chúng tôi thông
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báo cho Ngân hàng các thay đổi đó và Ngân hàng có cơ hội hợp lý để hành động theo thông báo
đó, Ngân hàng có thể dựa vào các thông tin đã được Tôi/chúng tôi cung cấp trước đây cho Ngân
hàng; và
(vi) Tôi/chúng tôi theo đây đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện / Chính sách của
Ngân hàng về bảo mật và công bố thông tin.
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1.

Chọn một lựa chọn bằng dấu ‘√’

2. Vui lòng thêm bảng điền nếu cần thiết
3. Không kê khai thông tin người đã mất và người dưới 15 tuổi
4. Người Kê khai ký vào trang ký và ký nháy vào các trang của Bản Kê khai này
5. Viết tắt
GCNĐKKD

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký
Doanh Nghiệp (Kinh Doanh)

GCNĐKĐT

Giấy Chứng Nhận (Đăng Ký) Đầu Tư

GCNTL&HĐ

Giấy Chứng nhận Thành lập và
Hoạt động

CMND

Chứng minh Nhân dân / Thẻ Căn cước
Công dân

6. Định nghĩa
‘Quan hệ tín dụng với ngân hàng’
Theo Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019, quan hệ tín dụng với Ngân hàng có nghĩa là
khách hàng và/hoặc người có liên quan được Ngân hàng cấp tín dụng dưới các hình thức (bao
gồm nhưng không giới hạn đến) cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh
toán, bảo lãnh, phát hành thẻ tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác theo quy định của Ngân
hàng Nhà nước
‘Công ty Mẹ’
Theo Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 , Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác
nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a. Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
b. Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng
quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
c. Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
‘Vốn Điều Lệ’
Theo Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên
công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn,
công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.
‘Vốn Có Quyền Biểu Quyết’
Theo Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc cổ
phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của
Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông.
Người Quản Lý’ (của doanh nghiệp)
Theo Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh
nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp
danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội
đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức
danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
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‘Ngân hàng Mẹ’
Theo Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12, Công ty con của tổ chức tín dụng là công ty
thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a. Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên
50% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn cổ phần có quyền biểu quyết;
b. Tổ chức tín dụng có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội
đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty con;
c. Tổ chức tín dụng có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty con;
d. Tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát việc
thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành
viên của công ty con.
‘Người quản lý’ (của tổ chức tín dụng)
Theo Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12, Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm Chủ
tịch, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc (Giám
đốc) và các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng.

BBAL202204-001

Trang 10/11

9. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG | FOR BANK’S USE ONLY
ARM code: ..............
Mã NVKD

PWID: ..................
Mã số nhân viên

Referrer’s Rel number: ..............................
Mã số người giới thiệu
Segment code
Mã Phân khúc khách hàng

Branch code: ..................................
Mã chi nhánh
Program type:
Mã chính sách

15. SME Borrowing
Khách vay công ty

Estimated Leverage Ratio:……………….........………...……..
Ước tính Tỷ lệ đòn bẩy

Channel:.........................
Kênh

IGM – BS

CPP

IGM – FS

Other:.....................................................
Khác
(Leverage ratio = Total debt/ Total Asset)
(Tỷ lệ đòn bẩy = tổng nợ/ Tổng tài sản)

Campaign code (LITS Program code):………............…
Mã Chương trình Lãi suất
Special code (scheme code):…………….....…....................
Mã đặc biệt

Green Auto code: ....................................................
Mã cho vay xe xanh

iCDD reference number ....................................................
Số tham chiếu iCDD

Account Number: .....................................................
Số tài khoản

CDD check
Kiểm tra CDD

GNS check
Kiểm tra GNS

EBBs De-dup check
Kiểm tra trùng lặp

CDD status
Tình trạng CDD

Completed
Hoàn thành

Hard hold
Chặn tài khoản

Overdue
Quá hạn

Bằng việc ký vào Đơn Xác lập quan hệ khách hàng này, Tôi/ Chúng tôi đã đọc, hiểu và chấp thuận
tất cả các những nội dung trên.
Chữ ký của Đại Diện Theo Pháp Luật và đóng dấu

Họ và tên: .............................................................
Ngày ký
................./................/.................
Signature of Sales Staff
Chữ ký Nhân viên Quan hệ Khách hàng

Signature of Sales Team Manager
Chữ ký của Trưởng nhóm Bán hàng

Full name/ Họ tên:
Date/ Ngày: ........../........../............

Full name/ Họ tên:
Date/ Ngày: ........../........../............
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