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PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CHO VAY/HỢP ĐỒNG CHO VAY HẠN MỨC
Số: ........../20.../PL HĐCV/ ngày ....................
(Kèm theo Hợp đồng cho vay/cho vay hạn mức số: ................/20.../HĐ…-MSB- ngày ...-...-20...)1

 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: .........................; Email: .........................@msb.com.vn.
Do ông, bà : .........................; Chức vụ ......................... làm đại diện.
Văn bản uỷ quyền: Số ......................... ngày ...-...-20... của ..........................
 BÊN VAY:
Công ty ............................................
Mã số Doanh nghiệp:...................... do Phòng Đăng ký Kinh doanh................... cấp ngày
....-....-......
Địa chỉ : ....................................................................
Điện thoại : .........................; Fax: .........................; Email: ..........................
Do ông, bà : .........................; Chức vụ ......................... làm đại diện.
Văn bản uỷ quyền: Số ......................... ngày ...-...-20... của ..........................
Đã thống nhất về các nội dung sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng cho vay/cho vay hạn mức số:
........................./20.../HĐ…-MSB- ngày ...-...-20... như sau:
1. Sửa đổi khoản ........, Điều ........ như sau:2

“.........................................................................................................................................
....”.
2. Sửa đổi khoản ........, Điều ........ như sau:

“.........................................................................................................................................
....”.
3. Các nội dung khác được thực hiện theo Hợp đồng cho vay/cho vay hạn mức số

........................./20.../HĐ…-MSB- ngày ...-...-20....
4. Phụ lục này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng cho vay nói trên. Phụ lục

này được lập thành 4 (bốn) bản, mỗi Bên giữ 2 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN MSB
(Ký tên, đóng dấu)

1
2

ĐẠI DIỆN BÊN VAY
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chính xác ký hiệu Hợp đồng tín dụng: Hợp đồng cho vay hạn mức hoặc Hợp đồng cho vay từng lần.
Ghi phần nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Hợp đồng.
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
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