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HỢP ĐỒNG CHO VAY TIÊU DÙNG TRẢ GÓP

 

1/2

[Phần dành cho QR code]

Loại hình vay: mua hàng hóa, mua phương tiện đi lại, vay để sử dụng dịch vụ phục vụ mục đích 
tiêu dùng       

1.   Số tiền cho vay: <Loan amt> đồng – Bằng chữ: <in word> đồng 

3.   Phương thức cho vay: cho vay từng lần 

4. Hình thức cho vay: cho vay trả góp không có tài sản bảo đảm

2. 

(Mã sản phẩm [xuất tự động])

5. Phương thức giải ngân: chuyển khoản vào tài khoản của Bên bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ và 
Công ty bảo hiểm (nếu có)

7. Thời hạn cho vay: tính từ ngày tiếp theo của Ngày Giải Ngân và kết thúc tại thời điểm Bên Vay trả 
hết nợ gốc và lãi tiền vay theo Lịch Trả Nợ đính kèm hoặc tại thời điểm Bên Vay hoàn tất toàn bộ 
nghĩa vụ thanh toán Khoản Vay, tùy thuộc điều kiện nào đến trước.

8. Số tiền thanh toán hàng kỳ: <Loan amt> đồng. Số tiền thanh toán kỳ thanh toán đầu tiên và kỳ 
thanh toán cuối cùng có thể khác so với Số tiền thanh toán hàng kỳ. Chi tiết được quy định tại Lịch 
Trả Nợ.

9. Ngày đến hạn thanh toán: Bên vay thanh toán nợ vay vào ngày <due> dương lịch hàng tháng. 
Ngày đến hạn chi tiết từng kỳ được quy định tại Lịch Trả Nợ.

10. Đồng tiền cho vay và trả nợ: Đồng Việt Nam

11. Lãi Suất:

12. Phí:

Lãi suất trong hạn:

Lãi suất quá hạn:

6.   Số kỳ thanh toán: <n> kỳ thanh toán tương ứng với <n> tháng

- Lãi suất: <Interest rate%/năm áp dụng trong thời gian <n> tháng, bắt đầu được tính từ thời 
điểm giải ngân. 

- Lãi quá hạn áp dụng với phần dư nợ gốc bị quá hạn từ thời điểm chuyển nợ quá hạn: 150% lãi 
suất trong hạn, tính trên số dư nợ gốc bị quá hạn và tương ứng với thời gian chậm trả.  

- Trường hợp Lãi suất ưu đãi trong hạn được áp dụng, thì mức lãi suất thông thường trong hạn là 
45%/năm được dùng làm căn cứ để tính lãi quá hạn trên số dư nợ gốc bị quá hạn (do Bên Vay vi 
phạm nghĩa vụ thanh toán). 

- Lãi chậm trả áp dụng đối với phần lãi vay bị quá hạn: 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương 
ứng với thời gian chậm trả 

- Phí trả nợ trước hạn: phí trả nợ trước hạn được tính như sau:  

- Áp dụng Lãi suất ưu đãi: <có/không> (thời gian áp dụng: từ……/…../……...đến……/…../……..)

Số tham chiếu <ARN>
Số Hợp Đồng <LoanAgreement>      Ngày:  <_____________>
Mã bên bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ: <Mã Dealer/Mã đối tác> 
Bên bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ: <Tên Dealer/Tên đối tác>
Bên Vay đề nghị và Bên Cho Vay (SVFC) đồng ý cấp cho Bên Vay một Khoản Vay như  sau:

(84-28) 39 113 666 (84-28) 39  101 642

Tầng 17 & 23, Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng,

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam dvkh@shinhanfinance.com.vn
www.shinhanfinance.com.vn

1900 5454 49

C ô n g  t y  T à i  c h í n h  T N H H
Một thành viên Shinhan Việt Nam

Part of Shinhan Card | Shinhan Financial Group [Korea]
Shinhan Vietnam Finance Company Ltd.,
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13. Bên Vay cam kết rằng mình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Bên Vay xác nhận rằng đã được 
SVFC cung cấp bản dự thảo của Hợp Đồng Cho Vay, Bản Điều Khoản Cơ Bản, Lịch Trả Nợ, Cam Kết 
Nhận Khoản Vay và Yêu Cầu Giải Ngân và các văn bản khác do SVFC ban hành, đã được tư vấn, giải 
thích chính xác, đầy đủ, trung thực nội dung, đã đọc và hiểu rõ toàn bộ nội dung các văn bản này.

14. Bên Vay đồng ý rằng Hợp Đồng Cho Vay này cùng với Bản Điều Khoản Cơ Bản, Lịch Trả Nợ, Cam 
Kết Nhận Khoản Vay và Yêu Cầu Giải Ngân, các tài liệu do SVFC ban hành vào từng thời điểm là 
bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hợp Đồng Cho Vay, ràng buộc nghĩa vụ của Bên Vay đối 
với SVFC. Hợp Đồng Cho Vay này và toàn bộ các văn bản được đề cập được gọi chung là Hợp Đồng 
Cho Vay (“HĐCV”) hoặc Bộ HĐCV, dù với tên gọi nào thì đều có ý nghĩa và giá trị như nhau.  

15. Bên Vay đồng ý Hợp Đồng Cho Vay này: (i) có hay không có con dấu công ty của SVFC; (ii) do Bên 
Vay ký dưới đây hay ký trên thiết bị điện tử hoặc qua ứng dụng điện tử; (iii) do SVFC và/hoặc Bên 
Vay ký bằng chữ ký điện tử (e-Signature) đều có giá trị pháp lý như nhau và được lập thành hai 
(02) bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ một (01) bản (nếu Bên Vay không cung cấp địa chỉ email) 
hoặc một (01) bản bằng tiếng Việt do SVFC giữ và gửi bản scan qua email (nếu Bên Vay cung cấp 
địa chỉ email).

16. Bằng việc ký tên sau đây, hai Bên xác nhận đã đồng ý và thống nhất với toàn bộ nội dung của Hợp 
Đồng này.  

  Bằng 6% số tiền trả nợ trước hạn: Nếu thanh toán toàn bộ khoản vay trước hạn trong thời gian 
từ ngày đến hạn thanh toán của kỳ thanh toán đầu tiên đến hết ngày đến hạn thanh toán của kỳ 
thanh toán thứ 12.  

  Bằng 4% số tiền trả nợ trước hạn: Nếu thanh toán toàn bộ khoản vay trước hạn trong thời gian 
từ ngày đến hạn thanh toán của kỳ thanh toán thứ 13 đến hết ngày đến hạn thanh toán của kỳ 
thanh toán thứ 24.

  Bằng 3% số tiền trả nợ trước hạn: Nếu thanh toán toàn bộ khoản vay trước hạn trong thời gian 
từ ngày đến hạn thanh toán của kỳ thanh toán thứ 25 đến hết ngày đến hạn thanh toán của kỳ 
thanh toán thứ 36.

BÊN CHO VAY
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV
SHINHAN VIỆT NAM (“SVFC”)
Tầng 23, Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 
37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số DN và mã số thuế: 0304946247

BÊN VAY
(Ông/Bà) <CUSTOMER FULL NAME>
Ngày, tháng, năm sinh: <DD/MM/YYYY>
CMND/CCCD: <…………...>       
Ngày cấp:<...........> Giá trị đến:<............>
Hộ chiếu: <............>       
Ngày cấp:<............> Giá trị đến:<............>
Địa chỉ thường trú: ....................................
.................................................................
Địa chỉ tạm trú: .........................................
................................................................

  Bằng 2% số tiền trả nợ trước hạn: Nếu thanh toán toàn bộ khoản vay trước hạn trong thời gian 
từ ngày đến hạn thanh toán của kỳ thanh toán thứ 37 đến hết ngày đến hạn thanh toán của kỳ 
thanh toán cuối cùng.
- Các loại phí khác: theo quy định của SVFC tại thời điểm phát sinh   

Họ tên: ......................................................
Chức vụ: ...................................................

(Ký tên- Ghi đầy đủ họ tên) 

(84-28) 39 113 666 (84-28) 39  101 642

Tầng 17 & 23, Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng,

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam dvkh@shinhanfinance.com.vn
www.shinhanfinance.com.vn

1900 5454 49

C ô n g  t y  T à i  c h í n h  T N H H
Một thành viên Shinhan Việt Nam

Part of Shinhan Card | Shinhan Financial Group [Korea]
Shinhan Vietnam Finance Company Ltd.,


