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HỢP ĐỒNG CHO VAY HẠN MỨC1
Số: ........../20.../HĐCVHM
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Hội sở
chính, các bên gồm:
 BÊN CHO VAY:
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Mã số doanh nghiệp: ...................... do Phòng Đăng ký Kinh doanh.................... cấp
ngày ....-....-......
Địa chỉ: .....................................................................
Điện thoại: .........................; Fax: .........................; E-mail:
.........................@msb.com.vn.
Do ông, bà: .........................; Chức vụ ......................... làm đại diện.
Văn bản Uỷ quyền số: ......................... ngày ...-...-201... của ..........................
 BÊN VAY (KHÁCH HÀNG):
Tên Doanh nghiệp/Tổ chức: .........................
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập2 số: ......................... do .........................3
thành phố: ......................... cấp lần đầu ngày ........................., cấp đổi lần thứ
......................... ngày.........................
Địa chỉ trụ sở chính: .........................
Điện thoại: ......................... Fax: .........................
Email: ......................... Website: .........................
Đại diện bởi Ông/Bà4: .........................
Chức vụ: .........................
Quốc tịch: .........................
CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................. do .................... cấp ngày: ........-......
Văn bản ủy quyền số: .........................5
Chúng tôi thống nhất ký Hợp đồng này với các điều khoản quy định như sau:
Điều 1. Hạn mức cho vay
1. Hạn mức cho vay trong Hợp đồng này là tổng dư nợ tối đa của các khoản vay mà

MSB cấp cho Khách hàng (KH) là: ......................... đồng6 (bằng chữ:
......................... đồng).

Áp dụng cho các trường hợp cấp hạn mức cho vay không TSBĐ đối với ĐCTC phi Tổ chức tín dụng
Hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương
3
Ghi tên cơ quan cấp ĐKKD hoặc ra Quyết định thành lập
4
Là Người đại diện theo Pháp luật, trừ trường hợp KH ủy quyền cho người khác bằng văn bản ủy quyền
5
Ghi rõ tên, ngày lập văn bản ủy quyền
6
Ghi cụ thể theo văn bản phê duyệt
1
2
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2. Nội dung, điều kiện của hạn mức cho vay MSB cấp cho KH nêu tại khoản 1 Điều

này được quy định cụ thể tại Thông báo phê duyệt tín dụng của MSB gửi cho KH
và các Phụ lục Hợp đồng này (nếu có).
Ghi chú: Phụ lục Hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản do MSB
phát hành như phê duyệt cơ cấu nợ (gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ), điều
chỉnh hạn mức cho vay (tái cấp, tăng, giảm hạn mức,…), thông báo nhận nợ bắt
buộc, thông báo tiền phạt, bồi thường thiệt hại,… có dẫn chiếu và liên quan đến
Hợp đồng này.
3. Hạn mức cho vay nêu trên bao gồm cả các khoản cho vay mà MSB đã cấp còn dư

nợ theo hạn mức đã cấp trước đó (nếu có) và/hoặc sẽ cấp cho KH theo Hợp đồng
này.
4. Hạn mức cho vay nêu tại khoản 1 Điều này sẽ được MSB rà soát định kỳ, và có thể

được duy trì hoặc được điều chỉnh cho phù hợp với chính sách tín dụng của MSB
tại từng thời kỳ và sẽ thông báo cho KH trước 03 (ba)7 ngày làm việc. Thông báo
này là một phần không tách rời của Hợp đồng và các bên không phải ký lại Phụ lục
hợp đồng của Hợp đồng này. Trường hợp không đồng ý, KH phải phản hồi bằng
văn bản cho MSB trước thời điểm điều chỉnh theo thông báo của MSB để chấm
dứt hạn mức cho vay. Khi chấm dứt hạn mức cho vay, KH vẫn phải tiếp tục thực
hiện nghĩa vụ trả nợ cho MSB theo các văn bản thỏa thuận đã ký.
Điều 2. Thời hạn cấp và duy trì Hạn mức cho vay, mục đích vay vốn
1. Thời hạn cho vay đối với mỗi khoản vay được xác định cụ thể theo từng Giấy nhận
nợ hoặc các văn bản thỏa thuận khác có liên quan.
2. Thời hạn duy trì Hạn mức cho vay là8:

....... tháng kể từ ngày ....-....-20.....

3. Sau .......9 ngày kể từ ngày được cấp hạn mức cho vay, nếu không có bất kỳ khoản
vay nào được giải ngân thì hạn mức cho vay của KH sẽ bị hủy bỏ, trừ trường hợp
được MSB chấp nhận tiếp tục duy trì.
4. Mục đích vay vốn: .........................10.
-

Với cùng một bộ hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn đề nghị MSB giải ngân
và/hoặc đã được MSB giải ngân thì KH không được nhận nợ tại Tổ chức tín
dụng nào khác trừ trường hợp tổng giá trị đầu tư, kinh doanh trong phương án
kinh doanh của KH lớn hơn tổng số tiền MSB và các TCTD khác đã và sẽ giải
ngân cho KH trong thời gian KH còn dư nợ tại MSB;

-

Trường hợp KH đã ứng vốn tự có để chi trả các chi phí thuộc phương án vay
vốn, KH cam kết đã sử dụng vốn tự có để mua TPCP/CCTG/ thực hiện nghiệp
vụ giao dịch ký quỹ; không vay tại các TCTD khác, Tổ chức kinh tế và cá nhân
khác; và các khoản đã đầu tư, kinh doanh TPCP/CCTG/thực hiện nghiệp vụ
giao dịch ký quỹ chỉ được tài trợ bù đắp duy nhất bởi MSB11.

Hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cho vay cụ thể của MSB
hoặc văn bản phê duyệt tín dụng
8
Ghi cụ thể theo văn bản phê duyệt
9
Nội dung này điều chỉnh theo phê duyệt với từng khoản tín dụng nếu có và Quy định của MSB từng thời kỳ.
10
Ghi mục đích phù hợp với nội dung trên văn bản phê duyệt tín dụng
11
Trường hợp mục đích vay của KH là bù đắp bổ sung vốn lưu động đầu tư kinh doanh TPCP/CCTG/ cho vay
bổ sung vốn lưu động thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ. Mục đích khác bỏ nội dung này.
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Điều 3. Lãi suất cho vay
1. Lãi suất cho vay: Theo mức lãi suất được các bên thỏa thuận cụ thể tại Giấy nhận
nợ.
2. Điều chỉnh lãi suất: Theo nguyên tắc điều chỉnh được các bên thỏa thuận cụ thể tại
Giấy nhận nợ.
3. Lãi suất quá hạn và lãi suất chậm trả:
a. Khoản nợ gốc quá hạn phải chịu lãi suất quá hạn tính trên dư nợ gốc bị quá hạn
tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất quá hạn theo quy định tại Giấy nhận
nợ.
b. Đối với khoản lãi tính trên nợ gốc mà đến hạn chưa trả, KH phải chịu mức lãi
suất chậm trả bằng: 10%/năm12 tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời
gian chậm trả.
c. Lãi suất quá hạn và lãi suất chậm trả là cố định, trừ trường hợp các bên có thỏa
thuận khác.
4. Lãi suất gia hạn: Do MSB quy định trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật
và thông báo trong văn bản chấp thuận gia hạn nợ gửi KH.
5. Phương thức tính lãi13:
a.

Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày giải ngân khoản vay đến hết ngày liền
kề trước ngày thanh toán hết khoản vay (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời
hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời
hạn tính lãi.

b. Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày

không thay đổi.
c. Lãi suất tính lãi: Được tính theo tỷ lệ %/năm (365 ngày) theo công thức tính lãi

nêu tại điểm d khoản này.
d. Công thức tính lãi:
∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)
Số tiền lãi =

365

6. Trường hợp ngày đến hạn trả nợ gốc lãi là ngày nghỉ14: Nếu ngày đến hạn trả nợ
gốc, lãi trùng vào ngày nghỉ thì ngày thu nợ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo,
tiền lãi được tính đến ngày thực tế trả nợ. Dư nợ để tính lãi là số dư cuối của ngày
làm việc trước ngày đó.
Điều 4. Phí, chi phí liên quan đến việc cho vay15
1. KH chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan đến việc cho vay
Hoặc mức khác theo văn bản phê duyệt tín dụng hoặc quy định của MSB tại thời điểm ký Hợp đồng nhưng
không vượt quá 10%/năm.
13
Trường hợp MSB có phương thức tính lãi khác thì phải ghi cụ thể phương pháp và mức lãi suất tính lãi.
Trường hợp phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1 Điều 5, Thông tư
14/2017/TT-NHNN thì phải ghi rõ mức lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1
Điều 5, Thông tư 14/2017/TT-NHNN
14
Bao gồm các ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
15
Nếu không yêu cầu KH thanh toán khoản phí nào thì Đơn vị soạn thảo xóa điều khoản này.
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theo thỏa thuận tại Giấy nhận nợ hoặc các văn bản thỏa thuận khác được ký hợp lệ
bởi các bên và Hợp đồng này.
2. Các khoản phí, chi phí nêu tại khoản 1 của Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia
tăng.
3. Điều chỉnh phí (nếu có): Theo thỏa thuận tại Giấy nhận nợ hoặc các văn bản thỏa
thuận khác được ký hợp lệ bởi các bên.
4. KH có trách nhiệm thanh toán các khoản phí, chi phí dịch vụ phát sinh từ việc sử
dụng dịch vụ của Bên thứ ba liên quan đến khoản cho vay (nếu có).
5. Trường hợp KH không thanh toán đúng hạn các loại phí, chi phí nêu trên thì phải
chịu khoản lãi chậm trả bằng: 1016%/năm.
Điều 5. Điều kiện và phương thức giải ngân
1. MSB chỉ giải ngân khi KH đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn cụ thể được quy định tại văn bản phê
duyệt tín dụng của MSB hoặc các văn bản khác của cấp có thẩm quyền của
MSB và yêu cầu khác (nếu có) của MSB đối với KH theo quy định tại Hợp
đồng này;
b. Gửi đề nghị giải ngân trong thời hạn duy trì Hạn mức cho vay theo Hợp đồng
này và gửi trước khi giải ngân ít nhất 01 (một)17 ngày làm việc, kèm theo hồ sơ
chứng minh mục đích sử dụng khoản vay;
c. Hoàn tất hồ sơ đề nghị giải ngân, trừ trường hợp được MSB chấp thuận khác;
d. Ký Giấy nhận nợ và các Hợp đồng, chứng từ khác liên quan đến việc giải
ngân;
e. Các điều kiện khác liên quan theo quy định của MSB và Pháp luật (nếu có) tại
thời điểm giải ngân.
2. KH được giải ngân nhiều lần trong thời hạn duy trì hạn mức, nhưng bảo đảm dư nợ
vay tại MSB ở mọi thời điểm không vượt quá hạn mức cho vay theo Điều 1 của
Hợp đồng này, đồng thời không vượt quá giới hạn cấp tín dụng theo quy định của
MSB và Pháp luật từng thời kỳ.
3. Phương thức giải ngân: Được quy định cụ thể tại Giấy nhận nợ trên cơ sở phù hợp
với quy định của MSB và Pháp luật18.
Điều 6. Trả nợ gốc, lãi, phí và các khoản phải trả khác
1. Trả nợ gốc, lãi: Thực hiện theo kỳ hạn trả nợ gốc, lãi cụ thể được các bên thoả
thuận tại Giấy nhận nợ.
2. Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay, trừ trường hợp MSB chấp thuận cho trả nợ
bằng loại tiền khác trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật từng thời kỳ và
tỷ giá quy đổi do MSB công bố vào thời điểm thu nợ.
Hoặc mức khác theo văn bản phê duyệt tín dụng hoặc quy định của MSB tại thời điểm ký Hợp đồng nhưng
không vượt quá 20%/năm. Nếu không áp dụng thì ghi 0%.
17
Hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cho vay cụ thể của MSB
hoặc văn bản phê duyệt tín dụng.
18
Nội dung này có thể điều chỉnh theo văn bản phê duyệt tín dụng với từng khoản tín dụng (nếu có).
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3. Trường hợp KH không trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi, các khoản phí, chi phí, các
khoản phạt chậm trả,…) đầy đủ, đúng hạn, thì MSB được thực hiện một hoặc đồng
thời các biện pháp dưới đây:
a. Tự động khấu trừ các nghĩa vụ thanh toán của MSB đối với KH phát sinh từ
các giao dịch khác giữa MSB và KH (nếu có) và thông báo lại cho KH để biết
sau khi đã thực hiện việc khấu trừ;
b. Tự động trích các khoản tiền gửi của KH tại MSB và/hoặc tiền từ bất kỳ tài
khoản nào của KH tại MSB (nếu có) để thu nợ;
c. Áp dụng mọi biện pháp được phép khác để thu hồi nợ theo quy định của Pháp
luật.
4. KH đồng ý rằng, MSB được chủ động tiến hành biện pháp thu hồi nợ tại khoản 3
Điều này theo các nguyên tắc sau mà không cần phải có bất cứ văn bản, ý kiến
chấp thuận, giấy ủy quyền hay hình thức ủy quyền nào khác của KH hoặc bất kỳ tổ
chức/cá nhân nào:

a) Bất kỳ khoản tiền nào (dù là tiền gửi của KH hay các nghĩa vụ thanh toán phát
sinh giữa hai bên) mà MSB lựa chọn để thực hiện việc khấu trừ theo khoản 3
Điều này sẽ được coi là đến hạn và phải thanh toán (trong phạm vi cần thiết để
thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ đó) vào Ngày đến hạn của khoản vay, không kể
địa điểm thanh toán, chi nhánh bù trừ hoặc loại tiền tệ của mỗi nghĩa vụ.

b) Bằng Hợp đồng này, KH ủy quyền ngay lập tức, không hủy ngang và vô điều
kiện cho MSB được toàn quyền trích số dư trên tài khoản thanh toán của KH
mở tại MSB để thu hồi nợ vay.

c) Trường hợp đồng tiền của nghĩa vụ/số dư tiền gửi bị khấu trừ khác với đồng
tiền trả nợ, MSB có thể chuyển đổi đồng tiền của một trong các nghĩa vụ theo
tỷ giá quy đổi do MSB công bố tại thời điểm tiến hành biện pháp thu hồi nợ.
d) Sau khi tiến hành các biện pháp thu hồi nợ cần thiết mà số tiền thu được chưa
đủ để thanh toán khoản nợ của KH thì KH tiếp tục thanh toán số tiền còn thiếu
cho MSB. Trường hợp số tiền MSB thu được lớn hơn khoản nợ phải trả của
KH thì MSB sẽ trả số tiền còn lại cho KH.

e) MSB sẽ thông báo (bằng một trong các phương thức các Bên thỏa thuận tại
khoản 5 Điều 12 Hợp đồng này) trong vòng 01 ngày làm việc cho KH sau khi
đã hoàn thành việc khấu trừ nghĩa vụ, trích số dư tiền gửi.
5. Đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả lãi, chưa bị quá hạn trả nợ gốc, MSB được
quyền thu hồi các khoản phải trả của KH đối với MSB theo thự tự dưới đây19:
a. Các chi phí liên quan đến việc xử lý nợ (như chi phí tố tụng, thi hành án và các
chi phí thu hồi nợ khác);
b. Nợ lãi;
c. Các khoản phải trả khác (nếu có).
6. Đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ gốc, MSB thực hiện theo quy định của
19

Trường hợp các bên thỏa thuận áp dụng thứ tự thu hồi nợ khác thì có thể điều chỉnh theo quyết định của TGĐ
NH ĐCTC
| 5

Tài liệu này là tài sản của MSB, chỉ được phép lưu hành nội bộ và cung cấp ra bên ngoài theo quy định của MSB và Pháp luật

pháp luật.
Điều 7. Trả nợ trước hạn, thu hồi nợ trước hạn
1. Khi có nhu cầu trả nợ trước hạn, KH phải thông báo bằng văn bản cho MSB trước
ít nhất 03 (ba) ngày làm việc20. KH chỉ được trả nợ một phần/toàn bộ nợ trước hạn
khi có sự chấp thuận của MSB và phải thanh toán đầy đủ các khoản gốc, lãi, phí,
phạt, bồi thường thiệt hại, chi phí khác (nếu có) phát sinh từ Hợp đồng này;
2. MSB có quyền hủy bỏ toàn bộ hạn mức cho vay hoặc một phần hạn mức cho vay
còn lại mà KH chưa sử dụng và/hoặc ngừng giải ngân và/hoặc thu hồi nợ trước hạn
đối với KH khi phát sinh một trong các trường hợp dưới đây:
a. KH sử dụng vốn vay không đúng với mục đích vay vốn;
b. Hoạt động kinh doanh của KH không tuân thủ quy định của pháp luật;
c. KH không duy trì được các điều kiện vay vốn, hoặc không cung cấp đầy đủ hồ
sơ, chứng từ giải ngân theo cam kết và/hoặc yêu cầu khác của MSB nêu tại
Hợp đồng này và/hoặc các văn bản, thỏa thuận, cam kết liên quan khác với
MSB và/hoặc quy định của pháp luật mà không khắc phục được trong thời hạn
do MSB yêu cầu (nếu có);
d. KH vi phạm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào đối với MSB liên quan đến các
khoản vay bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ trả gốc, lãi, phí, phạt,
bồi thường thiệt hại, chi phí khác (nếu có);
e. KH không cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin liên
quan đến tổ chức hoạt động, tình hình tài chính, tài sản v.v…. theo thỏa thuận
tại Hợp đồng này;
f. KH có bất kỳ khoản tín dụng nào tại MSB hoặc các Tổ chức tín dụng khác bị
chuyển sang nợ xấu;
g. KH bị khởi tố hoặc liên quan đến các vụ kiện làm ảnh hưởng đến khả năng trả
nợ của KH;
h. KH tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn việc chia, tách,
hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp v.v… mà không có văn bản nào
xác nhận việc kế thừa các nghĩa vụ của Khách hàng được MSB chấp nhận
trước khi thực hiện việc tổ chức lại.
i.

KH tạm ngừng kinh doanh/hoạt động, đang thực hiện thủ tục thanh lý, phá sản,
giải thể hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của Pháp luật;

j.

Các chỉ tiêu tài chính của KH (về tỷ lệ đòn bẩy, khả năng thanh toán…) bị suy
giảm gây ảnh hưởng bất lợi tới việc sử dụng tiền vay hay khả năng trả nợ của
KH;

k. KH vi phạm bất kỳ thoả thuận nào trong Hợp đồng này và các văn bản, thỏa
thuận, cam kết liên quan khác với MSB mà không khắc phục được trong thời
hạn do MSB yêu cầu;
l.

20

Theo quy định của Pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền về việc MSB phải thu hồi nợ trước hạn hoặc phát sinh sự kiện bất

Hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận cụ thể của các bên.
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khả kháng khác như sự thay đổi của Pháp luật, khủng bố, chiến tranh, bạo
động, đình công, bãi công, lãn công, biểu tình, thiên tai v.v....21;
m. Các trường hợp chấm dứt hạn mức tín dụngcho vay khác được quy định tại văn
bản thỏa thuận tín dụng cụ thể ký giữa các bên (nếu có).
3. Khi thực hiện thủ tục trả nợ trước hạn theo thông báo của MSB, KH phải ghi rõ
nội dung trả nợ trước hạn trong uỷ nhiệm chi, lệnh chuyển tiền hoặc chứng từ khác
và phải thanh toán phí trả nợ trước hạn (nếu có) theo thoả thuận tại Hợp đồng này.
4. Nếu MSB nhận được tiền trả nợ trước hạn của KH trước 17h00 của ngày trả nợ
trước hạn, ngày MSB nhận được tiền trả nợ trước hạn sẽ được tính là ngày trả nợ
trước hạn. Nếu MSB nhận được tiền trả nợ trước hạn của KH sau 17h00 của ngày
trả nợ trước hạn, ngày trả nợ trước hạn sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo.
5. Các khoản nợ bị thu hồi trước hạn theo thông báo của MSB được coi là khoản nợ
đến hạn và MSB có quyền áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo thỏa thuận tại
Hợp đồng này, Hợp đồng bảo đảm và quy định của Pháp luật có liên quan.
Điều 8. Hồ sơ giải ngân22
KH cung cấp Đề nghị giải ngân/kế hoạch giải ngân và các hồ sơ, chứng từ được
liệt kê bên dưới.
Lưu ý: trong Hợp đồng này, các chứng từ do KH cung cấp phải đáp ứng điều kiện
sau: (i) đối với chứng từ được in ra từ hệ thống giao dịch điện tử phải có đóng dấu
xác nhận của KH; (ii) đối với chứng từ là văn bản giấy (Hợp đồng ký với đối tác,

chứng từ nhận được từ VSD,…) phải là bản sao có đóng dấu của KH để xác
nhận đã sao đúng các bản gốc/bản chính.
1. Đối với cho vay bổ sung vốn lưu động để đầu tư, kinh doanh Trái phiếu chính phủ
(TPCP)/Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN)/Cổ phiếu (CP) niêm yết:
a. Hợp đồng mua bán TPCP đã ký với đối tác hoặc văn bản thỏa thuận tương
đương có xác nhận của các bên, hoặc Báo cáo giao dịch được thực hiện (sổ
khớp lệnh giao dịch) in từ hệ thống giao dịch TPCP/TPDN/CP của Công ty
Chứng khoán, hoặc kết quả đấu thầu TPCP.
b. Cam kết bổ sung chứng từ giao dịch TPCP/TPDN/CP niêm yết (thời hạn bổ
sung chứng từ giao dịch: tối đa trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày giải
ngân), bao gồm:
-

Xác nhận Kết quả thanh toán TPCP/TPDN/Cổ phiếu của VSD; hoặc

-

Lệnh chuyển tiền/Ủy nhiệm chi hoặc chứng từ chuyển tiền tương đương
thể hiện giá trị thanh toán TPCP khớp đúng giá trị TPCP trong kết quả đấu
thầu TPCP; hoặc

-

Thông báo kết quả thanh toán tiền giao dịch TPCP/TPDN/Cổ phiếu; hoặc

-

Thông báo tổng hợp kết quả thanh toán bù trừ đa phương và thanh toán tiền
giao dịch TPCP/TPDN/Cổ phiếu của VSD.

Bổ sung các trường hợp khác theo quy định của MSB hoặc theo phê duyệt nếu có
Tùy vào từng mục đích cho vay được phê duyệt đơn vị soạn thảo điều chỉnh nội dung hồ sơ giải ngân cho phù
hợp, bỏ các chứng từ giải ngân cho mục đích khác không được phê duyệt.
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2. Đối với cho vay bù đắp để đầu tư, kinh doanh TPCP, KH cung cấp chứng từ giao
dịch mua TPCP trong quá khứ, bao gồm:
a. Xác nhận Kết quả thanh toán TPCP của VSD đảm bảo thời điểm mua không
vượt quá 6 tháng tính tới ngày đề nghị cấp tín dụng tại MSB.
b. Cam kết bổ sung chứng từ giao dịch cho vay bù đắp để đầu tư, kinh doanh
TPCP theo mẫu của MSB (thời hạn bổ sung chứng từ giao dịch: tối đa trong
vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày giải ngân), trong đó KH cam kết bổ sung
Thông tin số dư tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSD có thể hiện số lượng
TPCP đã đầu tư.
3. Đối với cho vay bổ sung vốn lưu động để đầu tư, kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi
(CCTG), KH cung cấp các hồ sơ và chứng từ sau:
a. Hợp đồng mua bán CCTG hoặc các văn bản thỏa thuận tương đương có xác
nhận của các bên.
b. Cam kết bổ sung chứng từ giao dịch CCTG theo mẫu của MSB (thời hạn bổ
sung chứng từ giao dịch: tối đa trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày giải
ngân), trong đó KH cam kết bổ sung CCTG hoặc Giấy tờ tương đương chứng
nhận quyền sở hữu CCTG.
4. Đối với cho vay bù đắp để đầu tư kinh doanh CCTG: KH cung cấp chứng từ giao
dịch mua CCTG trong quá khứ bao gồm:
a. Danh mục CCTG.
b. CCTG/ Giấy tờ tương đương chứng nhận quyền sở hữu CCTG trong Danh
mục CCTG KH cung cấp.
c. Hợp đồng mua CCTG hoặc văn bản thỏa thuận tương đương có xác nhận của
các bên đảm bảo thời điểm mua không vượt quá 01 tháng tính tới ngày đề nghị
cấp tín dụng.
5. Đối với cho vay bổ sung vốn lưu động thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ, KH
cung cấp các báo cáo và chứng từ sau:
-

Báo cáo tổng hợp thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày T-1 cho đến tối đa là
ngày T-723, thể hiện doanh số phát sinh tăng thực hiện giao dịch ký quỹ chi tiết
theo danh sách nhà đầu tư hoặc mã cổ phiếu giao dịch ký quỹ; đảm bảo Tổng
doanh số phát sinh tăng giao dịch ký quỹ sau khi trừ đi doanh số phát sinh tăng
giao dịch ký quỹ của các mã cố phiếu của TCTD24 lớn hơn số tiền giải ngân tại
MSB cho mục đích cho vay bổ sung vốn lưu động thực hiện giao dịch ký quỹ.

6. Các chứng từ giải ngân khác mà pháp luật quy định (nếu có).
Điều 9. Yêu cầu khác đối với KH25
1. KH cam kết duy trì số dư bình quân tối thiểu hằng tháng của tổng tất cả các tài
khoản tiền gửi thanh toán mở tại MSB hoặc số dư tiền gửi có kỳ hạn tối thiểu hằng

Ngày T là ngày giải ngân; ngày T-1 cho đến T-7 là các ngày giao dịch ký quỹ
Điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 36/2014/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
25
Tùy từng đối tượng KH và đặc điểm, mục đích của khoản vay, ĐVKD giữ lại phần nội dung có liên quan,
điều chỉnh các nội dung khác.
23
24
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tháng tại MSB là 10%26 trên tổng dư nợ cho vay của KH.
2. Đối với KH là Công ty chứng khoán:
a. KH đảm bảo tỷ lệ vốn khả dụng27 tối thiểu là 180%.

b. Trong thời gian KH còn dư nợ tại MSB, KH cam kết cung cấp các chứng từ và
báo cáo sau:
i.

ii.

iii.

Đối với mục đích cho vay bổ sung vốn lưu động đầu tư kinh doanh
TPCP/TPDN niêm yết:
-

Thông tin số dư tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSD thể hiện danh
mục TPCP/TPDN và đảm bảo số lượng TPCP/TPDN của KH tương
đương hoặc lớn hơn số lượng TPCP/TPDN tại thời điểm giải ngân cho
mục đích đầu tư kinh doanh TPCP/TPDN niêm yết.

-

Trường hợp tại ngày kiểm tra KH không còn nắm giữ TPCP/TPDN tại
thời điểm giải ngân hoặc số lượng TPCP/TPDN nhỏ hơn số lượng
TPCP/TPDN tại thời điểm giải ngân, KH cần bổ sung các chứng từ thể
hiện giao dịch mua bán trong kỳ như sau: Xác nhận Kết quả thanh toán
Trái phiếu hoặc Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu của
VSD.

Đối với cho vay bổ sung vốn lưu động đầu tư kinh doanh cổ phiếu niêm
yết:
-

KH cung cấp Thông tin số dư tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSD
thể hiện danh mục cổ phiếu và đảm bảo giá trị thị trường của danh
mục cổ phiếu tương đương hoặc lớn hơn giá trị danh mục cổ phiếu tại
thời điểm giải ngân cho mục đích đầu tư kinh doanh Cổ phiếu niêm yết.

-

Trường hợp tại ngày kiểm tra KH không còn nắm giữ cổ phiếu tại thời
điểm giải ngân hoặc giá trị thị trường của danh mục cổ phiếu nhỏ hơn
giá trị danh mục cổ phiếu tại thời điểm giải ngân, KH cần bổ sung các
chứng từ thể hiện giao dịch mua bán trong kỳ như sau: Xác nhận kết
quả thanh toán Cổ phiếu hoặc Thông báo thanh toán tiền giao dịch cổ
phiếu của VSD.

Đối với cho vay bổ sung vốn lưu động để đầu tư, kinh doanh CCTG:
-

KH cung cấp danh mục CCTG, kèm theo các chứng từ sau:
 Các CCTG/giấy tờ tương đương chứng minh quyền sở hữu CCTG
phát sinh trong kỳ kiểm tra có trong danh mục đầu tư; hoặc
 Các Hợp đồng cầm cố (trong trường hợp các CCTG được sử dụng
làm tài sản bảo đảm tại các tổ chức tín dụng) có thể hiện thông tin
CCTG phù hợp với danh mục CCTG KH cung cấp.

-

Trường hợp tại ngày kiểm tra, KH không còn nắm giữ CCTG hình

Tùy điều kiện thỏa thuận với KH nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro cho MSB hơn, ĐVKD có thể điều chỉnh nội
dung này mà không bị coi là nội dung khác mẫu.
27
Tỷ lệ vốn khả dụng được xác định theo quy định của Bộ Tài chính (hiện nay là Thông tư số 226/2010/TT-BTC
ngày 31/12/1010, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 165/2012/TT-BTC). (Nếu KH không phải là công ty
chứng khoán thì bỏ điều kiện này).
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thành từ vốn vay tại MSB hoặc danh mục CCTG của KH cung cấp nhỏ
hơn dư nợ vay với mục đích đầu tư kinh doanh CCTG của KH tại MSB
trong thời gian còn dư nợ tại MSB, KH cần bổ sung chứng từ mua bán
trong kỳ như sau:
 Các Hợp đồng mua bán CCTG hoặc văn bản thỏa thuận mua bán
tương đương có xác nhận của các bên.
 Các CCTG hoặc các giấy tờ khác tương đương chứng minh việc sử
hữu CCTG của KH, hoặc các Hợp đồng cầm cố (trong trường hợp
các CCTG được sử dụng làm tài sản bảo đảm) có thể hiện thông tin
CCTG phù hợp với danh mục CCTG KH cung cấp.
iv.

Đối với cho vay bổ sung vốn lưu động để thực hiện giao dịch ký quỹ:
-

v.

KH cung cấp Báo cáo tổng hợp giao dịch ký quỹ, bao gồm: doanh số
thực hiện giao dịch ký quỹ (phát sinh tăng/giảm) tại ngày lấy báo cáo
chi tiết theo nhà đầu tư giao dịch ký quỹ hoặc mã cổ phiếu giao dịch ký
quỹ; Số dư giao dịch ký quỹ cuối ngày lấy báo cáo; Tổng số dư giao
dịch ký quỹ cuối ngày đối với các mã cố phiếu của tổ chức tín dụng28;

Đối với mục đích cho vay bù đắp đầu tư, kinh doanh TPCP/CCTG:
-

KH cam kết không phát sinh nợ xấu.

3. Đối với KH là Công ty Bảo hiểm
...................................................................................................................29
Điều 10. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
1. Đến hạn trả nợ (gốc và lãi), nếu KH chưa có khả năng trả nợ, KH phải gửi Giấy đề
nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho MSB chậm nhất là 10 (mười)30 ngày làm việc
trước ngày đến hạn trả nợ. Giấy đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải nêu rõ lý do
đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ; khả năng, thời hạn và nguồn trả
nợ, kèm theo các tài liệu chứng minh.
2. Trong thời hạn 10 (mười)31 ngày làm việc trước ngày khoản nợ đến hạn, MSB sẽ
xem xét, đánh giá khả năng trả nợ, nguồn trả nợ của KH và các yếu tố khác mà
MSB cho là cần thiết và thông báo lại cho KH về:
a. Đồng ý cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho KH, các điều kiện (nếu có) và ký văn bản
để xác định lịch trả nợ mới; hoặc
b. Không đồng ý cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Trong trường hợp này, KH phải tiếp
tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo thời hạn đã cam kết.
Tuân theo điều 3, Quyết định số 87/QĐ-UBCK của UBCK Nhà nước ban hành ngày 25-1-2017
Đối với cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Bảo
hiểm: đơn vị soạn thảo có thể căn cứ theo các quy định nội bộ của MSB hoặc văn bản phê duyệt của cấp có thẩm
quyền để bổ sung các yêu cầu đối với KH.
30
Hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cho vay cụ thể của MSB
hoặc văn bản phê duyệt tín dụng nhưng phải bảo đảm việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc
trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận.
28
29

Hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cho vay cụ thể của MSB
hoặc văn bản phê duyệt tín dụng nhưng phải bảo đảm việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc
trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận.
31
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Điều 11. Chuyển nợ quá hạn
1. Một phần hoặc toàn bộ số dư nợ gốc được chuyển sang nợ quá hạn vào ngày liền
sau ngày phát sinh một hoặc một số sự kiện sau:
a) KH không thanh toán một phần hoặc toàn bộ đối với số dư nợ gốc theo đúng
thời hạn đã thỏa thuận;
b) KH không thanh toán số nợ gốc theo đúng thời hạn được MSB yêu cầu, trong
trường hợp KH phải trả nợ trước hạn.
2. MSB sẽ thông báo về việc chuyển nợ quá hạn cho KH theo phương thức KH đăng
ký tại khoản 5 Điều 12.
Điều 12. Cung cấp thông tin và kiểm tra tín dụng
1. KH có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ thanh toán theo quy
định của MSB để phục vụ cho việc xem xét quyết định sử dụng phương tiện thanh
toán để vay vốn theo quy định của pháp luật. KH chịu trách nhiệm trước Pháp luật
về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu và chứng từ cung cấp cho MSB.
2. KH có trách nhiệm cung cấp thông tin cho MSB trong suốt quá trình thực hiện
Hợp đồng này như sau:
a. Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời các thông tin, tài liệu liên
quan đến nhân thân, hoạt động, tài chính, tài sản của KH, thông tin về người có
liên quan khi có sự thay đổi so với các thông tin đã cung cấp cho MSB trước
đó hoặc khi MSB có yêu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra và đánh giá khoản
vay; đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của các
thông tin, tài liệu cung cấp cho MSB;
b. Thông báo cho MSB trong thời hạn 05 (năm)32 ngày làm việc, kể từ khi phát
sinh các sự kiện sau:
-

Thay đổi về thông tin liên quan đến KH và người có liên quan;

-

Thay đổi quy mô của phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cho
vay của KH;

-

Có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc phát sinh các sự kiện khác ảnh
hưởng đến uy tín, tình hình tài chính, tài sản và khả năng trả nợ của KH.

c. Gửi cho MSB các báo cáo sau:
-

Báo cáo tài chính bán niên (trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ
lập báo cáo); Báo cáo tài chính thường niên (trong thời hạn 90 ngày kể từ
ngày kết thúc kỳ lập báo cáo) (trường hợp chưa có báo cáo tài chính kiểm
toán, KH gửi cho MSB báo cáo thuế);

-

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà KH nộp UBCK hằng tháng33;

-

Báo cáo khác liên quan đến tổ chức, sản xuất, kinh doanh, thực trạng tài
chính và việc sử dụng khoản vay.

32

Hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận cụ thể của các bên trên cơ sở quy định, quy trình cho vay cụ thể của MSB
hoặc văn bản phê duyệt tín dụng.

33

Áp dụng đối với cho vay Công ty Chứng khoán
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3. MSB có quyền kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng khoản vay, trả nợ và
các vấn đề khác có liên quan đến các khoản vay. KH có trách nhiệm tạo mọi điều
kiện thuận lợi để MSB thực hiện việc kiểm tra, giám sát này.
4. MSB có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến KH và các giao dịch có liên
quan tại MSB. Các thông tin này sẽ chỉ được chuyển giao cho bên thứ ba khi:
a. MSB buộc phải tiết lộ thông tin theo quy định của Pháp luật, theo yêu cầu của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b. Theo quyết định của MSB trong các trường hợp phải cung cấp cho bên thứ ba
(như Trung tâm thông tin tín dụng - CIC, luật sư, bên bảo đảm và các cơ quan,
tổ chức, cá nhân khác) để phục vụ hoạt động mua bán nợ, xử lý nợ, kiểm toán,
tư vấn, thông tin tín dụng,… phù hợp với quy định của Pháp luật và không ảnh
hưởng đến quyền và lợi ích của KH;
c. Các trường hợp khác khi có văn bản chấp thuận của KH.
5. Mọi thông báo của MSB gửi KH về việc điều chỉnh lãi suất, phí, chi phí hoặc bất
kỳ nội dung nào khác liên quan đến Hợp đồng này sẽ gửi theo hình thức mà KH đã
chọn tích dưới đây:
 Qua thư điện tử (email) đến địa chỉ email của KH đã nêu tại Hợp đồng này
 Qua fax đến số fax của KH đã nêu tại Hợp đồng này
 Bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến địa chỉ ..................34
Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của MSB
1. MSB có các quyền sau:
a. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng khoản vay, trả nợ của KH theo quy trình nội
bộ;
b. Bằng Hợp đồng này, KH đồng ý để MSB được toàn quyền chuyển giao hoặc
chuyển nhượng quyền đòi nợ và các quyền khác phát sinh từ Hợp đồng này
cho bên thứ ba trong trường hợp MSB bán nợ theo quy định của Ngân hàng
Nhà nước hoặc trong các trường hợp được phép khác theo quy định của Pháp
luật;
c. Quyết định miễn, giảm lãi tiền vay, phí cho KH theo quy định nội bộ của
MSB.
2. MSB có nghĩa vụ sau:
a. Giải ngân cho KH khi KH thực hiện đúng các điều kiện đã thỏa thuận tại Hợp
đồng này;
b. Thông báo cho KH theo phương thức KH đã tích chọn trước 03 (ba) ngày làm
việc, về:
-

Mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh tại thời điểm điều chỉnh lãi suất35;

-

Mức phí áp dụng sau khi điều chỉnh phí36;

Đơn vị kinh doanh điền đẩy đủ và chính xác địa chỉ mà KH đăng ký để nhận thông báo bằng văn bản do địa
chỉ KH đăng ký để nhận thông báo có thể không phải là địa chỉ thường trú hoặc tạm trú.
35
Trường hợp áp dụng lãi cố định thì bỏ thỏa thuận này
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-

Chuyển nhượng, chuyển giao quyền thụ hưởng Hợp đồng này cho bên thứ
ba;

-

Và các trường hợp khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng này;

c. Lưu giữ hồ sơ khoản vay phù hợp với quy định của Pháp luật.
3. MSB có các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp đồng này, các văn
bản thỏa thuận khác có liên quan được ký hợp lệ bởi các bên và theo quy định của
Pháp luật.
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của KH
1. KH có các quyền sau:
a. Được vay vốn theo các nội dung đã thoả thuận tại Hợp đồng này;
b. Được MSB cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến thỏa thuận vay giữa các
bên trước khi ký Hợp đồng. Bằng việc ký Hợp đồng này, KH xác nhận đã nhận
được đầy đủ thông tin theo quy định;
c. Trả nợ trước hạn theo thoả thuận tại Hợp đồng này;
d. Từ chối thực hiện các yêu cầu của MSB, nếu các yêu cầu đó không đúng với
thoả thuận giữa các bên hoặc không phù hợp với quy định của Pháp luật.
2. KH có các nghĩa vụ sau:
a. Sử dụng tiền vay đúng mục đích đã thoả thuận tại Hợp đồng này, báo cáo và
cung cấp tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của MSB; KH
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu không sử dụng khoản vay của
MSB đúng với nội dung cam kết;
b. Trả nợ trước hạn đối với một phần hoặc toàn bộ khoản nợ (bao gồm: nợ gốc,
lãi, phí, các khoản phạt và các khoản phải trả khác) theo yêu cầu của MSB;
c. Trả đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ gốc, lãi, phí, các khoản phạt và các
khoản phải trả khác phát sinh liên quan đến Hợp đồng này. Trường hợp KH
không trả được bất kỳ khoản nợ nào cho MSB, thì toàn bộ dư nợ của KH theo
Hợp đồng này và các Hợp đồng cho vay khác (nếu có) sẽ tự động chuyển
nhóm nợ theo quy định về phân loại nợ của MSB;
d. KH phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các khoản nợ gốc, lãi, phí, các khoản
phạt và các khoản phải trả khác phát sinh liên quan đến Hợp đồng này trong
trường hợp tổ chức/cá nhân bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho
bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào của KH phát sinh từ Hợp đồng này;
e. Tiếp tục thực hiện toàn bộ các điều kiện về nghĩa vụ của KH theo Hợp đồng
này đối với Bên thứ ba được nhận chuyển giao hoặc chuyển nhượng quyền thụ
hưởng Hợp đồng cho vay (bán nợ) trong các trường hợp được quy định tại Hợp
đồng này;
f. Phối hợp với MSB thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật
để thu hồi nợ đến hạn.
3. KH có các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp đồng này, các văn bản
36

Trường hợp áp dụng phí cố định thì bỏ thỏa thuận này
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thỏa thuận khác có liên quan được ký hợp lệ bởi các bên và theo quy định của
Pháp luật.
Điều 15. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
1. Phạt vi phạm: Được quy định cụ thể tại Hợp đồng này và văn bản thỏa thuận tín
dụng cụ thể khác ký giữa các bên (nếu có).
2. Bồi thường thiệt hại: Trường hợp một bên do vi phạm nghĩa vụ gây ra thiệt hại thì
bên đó ngoài việc phải chịu phạt vi phạm thì còn có nghĩa vụ phải bồi thường toàn
bộ thiệt hại cho bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có
quy định khác.
Điều 16. Điều khoản thi hành
1. Hợp đồng này được xác lập, điều chỉnh và giải thích theo Pháp luật Việt Nam.
2. Trường hợp các khoản vay phát sinh từ Hợp đồng này được chuyển giao quản lý
cho bất kỳ đơn vị kinh doanh nào khác trực thuộc MSB hoặc MSB có sự thay đổi
về tên gọi, mô hình tổ chức, hoạt động thì các bên không phải ký lại Phụ lục hợp
đồng của Hợp đồng này cũng như Hợp đồng bảo đảm tiền vay có liên quan (nếu
có). MSB có trách nhiệm thông báo cho KH về sự chuyển giao này để KH nắm
được thông tin về đơn vị tiếp nhận quản lý khoản vay và địa điểm giao dịch mới.
3. Trường hợp KH tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn việc
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp v.v…thì các bên không
phải ký lại Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng này cũng như Hợp đồng bảo đảm tiền
vay có liên quan (nếu có). KH có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho MSB và
thực hiện các thỏa thuận có liên quan theo quy định tại Hợp đồng này.
4. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các Bên có quyền yêu cầu Toà án có thẩm
quyền theo quy định của Pháp luật để giải quyết.
5. Hai Bên cam kết thực hiện đúng mọi điều khoản của Hợp đồng này. Các tài liệu
liên quan đến Hợp đồng này như: Văn bản phê duyệt tín dụng, Giấy đề nghị giải
ngân, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Giấy nhận nợ, Thông báo điều chỉnh lãi suất,
Thông báo cơ cấu lại thời hạn trả nợ, văn bản ủy quyền, các cam kết bảo lãnh trả
thay (nếu có) và các tài liệu liên quan khác là một bộ phận không tách rời của Hợp
đồng này.
6. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi KH hoàn thành đầy đủ các
nghĩa vụ trả nợ cho MSB.
7. Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Hợp đồng này, được thực hiện theo quy
định của Pháp luật và theo quy định của MSB.
8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi Bên giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như
nhau.

37

ĐẠI DIỆN MSB

ĐẠI DIỆN KH37

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Là Người đại diện theo Pháp luật, trừ trường hợp KH ủy quyền cho người khác bằng văn bản ủy quyền
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PHỤ LỤC SỐ 01
ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN ..........38 CỤ THỂ
(kèm theo Hợp đồng cho vay hạn mức số: ........../201.../HĐCVHM ngày
........... giữa MSB và KH: ...........)
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Các điều kiện, điều khoản khác nếu có, nếu không có thì bỏ mục này.
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