ĐƠN ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
KIÊM ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ
Đính kèm Hợp đồng cho vay tiêu dùng số: Mã sản phẩm:
«LoanID»
«ProductCode»

Mã Branch: «LoanBranch»

1. THÔNG TIN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
Họ tên: «FullName»
Ngày sinh: «BorrowerDateOfBirth»
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: «BorrowerID» Ngày cấp:
Tại:
«BorrowerIDIssueDate» «BorrowerIDIssueCity»
Địa chỉ nơi ở hiện tại: «BorrowerAddress»
ĐTDĐ: «BorrowerPhone»

Email: «ContactEmail»

Người tham chiếu «BorrowerRelatedPerson»
Số điện thoại: «BorrowerRelatedPersonPhone»
2. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
Sau khi được tư vấn và đã tìm hiểu về sản phẩm vay tiêu dùng của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện
(“PTF”), tôi đã hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký vào Đơn đề nghị vay vốn kiêm đăng ký sử dụng dịch
vụ điện tử này với các nội dung như dưới đây:
Số tiền đề nghị vay tiêu dùng: «LoanAmount» VNĐ
Thời hạn vay: «LoanTermFull» tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân
Mục đích vay: Tiêu dùng
Ủy quyền cho PTF chi hộ 5% số tiền giải ngân nếu được PTF phê duyệt cho vay vào tài khoản chỉ
Ủy quyền định theo Giấy yêu cầu đính kèm
 Có ủy quyền
 Không ủy quyền
Số tiền còn lại sau khi đã trừ 5% số tiền giải ngân theo đề nghị tại Mục Ủy quyền (nếu có) yêu cầu
giải ngân theo hình thức sau:
Thông qua Bưu cục của VNPOST.
Phương
Thông qua Tài khoản thanh toán của Người đề nghị vay với thông tin như sau 
thức giải
Chủ tài khoản: «FullName»
Số tài khoản: «BorrowerBankAccount»
ngân
Ngân hàng: «BorrowerBankName»

Chi nhánh: «BorrowerBankBranch»

3. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ
Sau khi được tư vấn và tìm hiểu dịch vụ điện tử của PTF, tôi xác nhận đã hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung
của Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ điện tử, đồng thời đề nghị đăng ký dịch vụ điện tử của PTF.

1

VAY-HD-M02.V02

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin và tài liệu mà
tôi đã cung cấp cho PTF. Tôi đồng ý cho phép PTF xác thực thông tin này từ bất kỳ nguồn hợp pháp nào. Việc
cung cấp thông tin, đề nghị vay vốn và đăng ký dịch vụ điện tử này là tự nguyện, không bị ép buộc bởi bất kỳ chủ
thể nào.
Đơn đề nghị này được lập thành hai (02) bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Người đề nghị đồng ý cho
PTF lưu giữ cả 02 bản đã ký. Trường hợp Người đề nghị có nhu cầu lưu giữ 01 (một) bản gốc (có chữ ký của người
đại diện hợp pháp của PTF, không đóng dấu của PTF) hoặc bản sao (có đóng dấu của PTF) của Đơn đề nghị này,
Người đề nghị có thể gọi đến đường dây nóng 1900 23 23 56 (hoặc số điện thoại khác do PTF cung cấp) để yêu
cầu PTF cung cấp theo quy định.
Ngày «CurrentDate»
Xác nhận của Người đề nghị
Xác nhận của nhân viên
Đại diện của PTF
(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)

Lê Ngọc Anh
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