MB 28/2019/QĐ-6398

PHỤ LỤC SỐ ..........1
(Kèm theo Hợp đồng tín dụng hạn mức/cho vay số: ......................... ngày ....................)
Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm ......., tại ....... chúng tôi gồm:
1. BÊN CẤP TÍN DỤNG/BÊN CHO VAY: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
- Chi nhánh ....... - Phòng Giao dịch .......
-

Mã số doanh nghiệp: ....... Nơi cấp: ....... ngày: ...-...-20...

-

Địa chỉ: .......

-

Điện thoại: ....... Fax: .......

-

Đại diện: ....... Chức vụ: .......

-

Văn bản uỷ quyền số: ....... ngày: ...-...-20... của: ....... ...............

2. BÊN ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG/BÊN VAY (Khách hàng): .......
-

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: ....... Nơi cấp: ....... ngày: ...-...-20...

-

Địa chỉ trụ sở chính: .......

-

Điện thoại: ......................... Fax: .........................

-

Email: ......................... Website: .........................

-

Đại diện: ....... Chức vụ: .......
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ....... Nơi cấp: ....... ngày: ...-...-20...
Văn bản uỷ quyền số: ....... ngày: ...-...-20... của: ....... ...............

-

Văn bản phê duyệt số2: .......
Đã thống nhất về các nội dung sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng tín dụng hạn mức/Hợp đồng
cho vay số: ......................... ngày ...-...-20... như sau:

1. Sửa đổi khoản ........, Điều ........ như sau:3
“.............................................................................................................................................”
2. Bổ sung khoản ........, Điều ........ như sau:
“.............................................................................................................................................”
3. Các nội dung khác được thực hiện theo Hợp đồng tín dụng hạn mức/Hợp đồng cho vay số:
......................... ngày ...-...-20... và các văn bản, phụ lục khác có liên quan nếu có.
4. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng tín
dụng hạn mức/Hợp đồng cho vay nêu trên.

Điền số Phụ lục phù hợp với từng trường hợp
Ghi rõ tên văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Doanh nghiệp như Hội đồng Quản trị, Đại
hội đồng Cổ đông; Hội đồng Thành viên; Chủ sở hữu …thông qua các nội dung xin cấp tín dụng tại MSB.
Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của cá nhân và người này đồng thời ký trên Hợp đồng thì xóa bỏ phần
nội dung này.
3
Ghi phần nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Hợp đồng.
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5. Phụ lục này thay thế cho Phụ lục số: ......................... ngày ...-...-20...4
6. Phụ lục được lập thành 4 bản, MSB giữ 03 bản, Khách hàng giữ 01 bản, có giá trị pháp lý
như nhau5.
ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nếu không có phụ lục nào cần thay thế thì bỏ câu này. Nếu chỉ thay thế 1 phần nội dung trong phụ lục thì ghi rõ
thay thế nội dung nào, theo khoản điểm nào.
5
Nếu văn bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì cần ghi rõ “Phụ lục này được lập bằng tiếng Việt và
tiếng ……. , ngôn ngữ ưu tiên được sử dụng là tiếng Việt”. Số lượng bản có thể điều chỉnh theo thỏa thuận
nhưng MSB phải giữ ít nhất 3 bản.
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