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GIẤY NHẬN NỢ1
-

-

Lần thứ: .......
Căn cứ Hợp đồng …………………….. số ………………..………… ngày .........-….....……..... giữa Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Chi nhánh ………………………...
(MSB) và ………………………………………………………………...... (KH) và các Phụ
lục kèm theo;
Căn cứ Thỏa thuận sử dụng sản phẩm .......................... số ............................ ngày ............-...... giữa MSB và ...................................KH,

Đơn vị nhận nợ:[VIẾT HOA TÊN ĐƠN VỊ
[Mã CIF]:
VAY VỐN]
Do
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập ...........................................
số: …………………….…………...…………….
cấp ngày: [DD - MM YYYY]
[Ghi rõ địa chỉ của Khách hàng]
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đại diện bởi:
Văn bản ủy
quyền số:

[Ghi Số điện thoại]
[Họ tên người đại
diện]
[Ghi Số giấy ủy quyền
(nếu có)]

Fax: [Ghi Số fax]
Chức vụ: [Ghi Chức vụ]
Ngày: [DD - MM - YYYY]

Bằng số: ………..............................................................
Số tiền đề nghị rút vốn:

Bằng chữ: ........................................................................
………………………………..……...….………….….
………………………………………………………….
□ Bằng chuyển khoản

Phương thức rút vốn vay:

Người thụ hưởng có tài
khoản TGTT
 Số tài khoản:

Người thụ hưởng không có
tài khoản TGTT
 Tên người thụ hưởng:

 Tên tài khoản:

 CMND/Thẻ CCCD/ Hộ
chiếu số:………….. ,
ngày cấp………., nơi
cấp:……

□ Bằng tiền mặt
Mục đích sử dụng vốn vay:
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Áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức có tư cách Pháp nhân

1

Ngày đề nghị rút vốn:

[DD - MM - YYYY]

Phí tín dụng (nếu có):

…………………………………………………………

Các nội dung khác:

Theo phần Thông tin giải ngân đính kèm.

 Chúng tôi cam kết:
 Thanh toán vô điều kiện số tiền nhận nợ vay, tiền lãi, lãi phạt và các loại phí liên quan cho
MSB theo Giấy nhận nợ này;
 Mục đích sử dụng tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật và MSB;
 Trường hợp khoản vay được giải ngân toàn bộ hay một phần bằng tiền mặt hoặc chuyển
khoản vào tài khoản của chúng tôi theo đúng quy định, trong các trường hợp được pháp luật
cho phép, thì chúng tôi cam kết sẽ chuyển khoản tiền này đến các bên thụ hưởng có liên
quan trong ngày giải ngân hoặc ngày làm việc kế tiếp ngày giải ngân, và sẽ nộp chứng từ
chứng minh việc chuyển khoản tiền này cho các bên thụ hưởng cho MSB trong vòng ...........
ngày kể từ ngày giải ngân;
 Bên thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) không có tài khoản thanh toán tại bất cứ tổ chức
cung ứng dịch vụ thanh toán nào;
 Tuân thủ quy định về ngoại hối2:
 Vốn vay được dùng để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ/để
đáp ứng các nhu cầu vốn trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh
hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam và tôi có đủ ngoại tệ từ nguồn thu
sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành; hoặc
 Vốn vay được dùng để đáp ứng các nhu cầu vốn trong nước nhằm thực hiện phương án
sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam và tôi có đủ
ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành;
hoặc
 Vốn vay trung/dài hạn được dùng để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa,
dịch vụ và tôi có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay theo quy
định của pháp luật hiện hành.;
 Các hồ sơ, chứng từ cung cấp cho MSB để nhận nợ là hoàn toàn hợp lệ, chính xác, trung
thực, đầy đủ và chúng tôi chịu mọi trách nhiệm đối với các rủi ro, tổn thất phát sinh nếu có;
 Đồng ý với việc chuyển đổi sản phẩm vay theo thông báo của MSB trên cơ sở các thỏa thuận
cho vay đã ký nếu có;
 Đồng ý với các thông tin do cán bộ, nhân viên MSB ghi bổ sung trong Giấy nhận nợ này và
Hợp đồng mua bán ngoại tệ về số tiền, tỷ giá, ngày giao dịch, ngày thanh toán và số tài khoản
ghi có (trường hợp mua ngoại tệ tại MSB bằng số tiền giải ngân) và chúng tôi chịu mọi trách
nhiệm đối với các rủi ro, tổn thất phát sinh nếu có.
 Giấy nhận nợ này là bộ phận gắn liền, không tách rời của Hợp đồng, văn bản thỏa thuận
tham gia sản phẩm nêu tại phần căn cứ cùng các phụ lục kèm theo (nếu có) và được lập
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Cam kết này áp dụng trong trường hợp giải ngân bằng ngoại tệ dựa trên quy định của NHNN, hiện nay là theo
quy định tại điểm b, c, đ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2015/TT-NHNN, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư
42/2018/TT-NHNN. Tùy trường hợp cụ thể để lựa chọn cam kết phù hợp. Trường hợp khoản vay không liên
quan đến ngoại tệ hoặc vay ngoại tệ nhưng không thuộc trường hợp nêu trên thì có thể bỏ cam kết này
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thành 4 bản có giá trị pháp lý như nhau, MSB giữ 3 bản, đơn vị nhận nợ giữ 1 bản. Việc sửa
đổi bổ sung bất cứ nội dung nào trong Giấy nhận nợ này phải được lập thành văn bản và có
xác nhận của MSB và KH.
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ NHẬN NỢ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

THÔNG TIN GIẢI NGÂN
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh .......................................... xác nhận đã
giải ngân vốn vay lần thứ …..... với các thông tin theo phần nhận nợ của Đơn vị nhận nợ và các
nội dung dưới đây:
1. Số tiền giải ngân lần này :
Bằng số: ...................................................................................................................................
Bằng chữ:...............................................................................................................................…
………………………………………………………………………………….………………
2. Số tài khoản vay: ……………………………………………………………………………
3. Thời hạn vay: …………………… tháng
…………………….… ngày
4. Ngày giải ngân: …..……-…………-……………
5. Ngày đáo hạn: …..……-…………-……………
6. Sản phẩm vay:
□ Thông thường

□ Mreset

□ Mfloat

□ Mfine

□ Khác ……….
………………

7. Lãi suất cho vay:
7.1. Lãi suất áp dụng:
- Lãi suất cho vay kỳ đầu tiên: áp dụng đối với khoản vay kể từ ngày giải ngân là:
…..............%/năm (cơ sở một năm là 365 ngày).
Lãi suất cho vay các kỳ tiếp theo được điều chỉnh định kỳ theo nguyên tắc:
………………...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7.2. Kỳ điều chỉnh lãi suất:
□ 1 tuần / lần

□ 2 tuần / lần

□ 1 tháng / lần

□ 2 tháng / lần

□ 3 tháng / lần

□ Khác

Ngày điều chỉnh lãi suất kỳ đầu tiên là : ……….....…….- ……….……..- …………………..
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8. Lãi suất quá hạn: Bằng …………….…….. % lãi suất cho vay thông thường trong hạn tại
thời điểm chuyển nợ quá hạn.
9. Lịch trả nợ :
- Kỳ hạn trả nợ gốc: .....................................................................................................................
- Kỳ hạn trả nợ lãi: .....................................................................................................................
- Kỳ hạn trả nợ lãi bổ sung (nếu có): Trả một lần vào ngày đến hạn khoản vay hoặc ngày tất
toán khoản vay hoặc vào ngày thực hiện cố định rủi ro tỷ giá.
- Hạn trả cuối cùng : …………………………………………………………………………….
- Bảng phân kỳ trả nợ (nếu có:
Kỳ trả nợ

Ngày/ tháng/ năm

Số tiền trả nợ (loại tiền...)

1
2
3

ĐẠI DIỆN MSB
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
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PHỤ LỤC: Chỉ dẫn chuyển tiền thanh toán cho nhà cung cấp
(Đính kèm Giấy nhận nợ lần thứ: …. Ngày … tháng … năm ……)

Số tiền
(VND)

STT

-

Nhà cung cấp (Thụ hưởng)

Tài Khoản của Nhà cung
cấp (Thụ hường)

Nội dung thanh toán

Chứng từ

Lưu ý:
 Chỉ bắt buộc cung cấp Phụ lục này kèm GNN trong trường hợp KH có nhu cầu giải ngân chuyển tiền vào TKTT của khách hàng rồi mới chuyển đi


cho người thụ hưởng. Trường hợp chuyển qua TKTT của KH, đơn vị thực hiện kiểm soát tiền giải ngân để chuyển đi cho nhà cung cấp theo đúng chỉ
dẫn, bảo đảm việc giải ngân vốn vay đúng mục đích;
Các trường hợp giải ngân thông thường khác, không bắt buộc cung cấp Phụ lục này.
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