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ĐĂNG KÝ VAY MUA XE HINO
(DÙNG CHO DOANH NGHIỆP)

Đại lý:
NVKD:

Ngày:
NV TFSVN:

1. Thông tin bên đề nghị cấp tín dụng
Tên công ty
Địa chỉ đăng ký
Địa chỉ liên lạc
Điện thoại liên hệ

Fax

Email

Mã số doanh nghiệp / ĐKKD

Ngày cấp

Cơ quan cấp

Loại hình doanh nghiệp
DNNN
100% vốn NN
Liên doanh
Cổ phần
Lợi nhuận ròng năm
Ngành nghề kinh doanh chính

TNHH

2. Thông tin người đại diện theo pháp luật
Họ và tên
Ngày/tháng/năm sinh

Nơi sinh

Số CMND / Hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi cấp

Điện thoại nhà (nếu có)

Di động

Email

Khác: _______
Số lượng nhân viên

Chức danh hiện nay
Địa chỉ liên lạc
3. Tài sản sở hữu, nợ ngân hàng của bên đề nghị cấp tín dụng
Vui lòng ước tính giá trị thị trường của tài sản sở hữu và ghi vào ô phù hợp
Bất động sản
Ô tô
Máy móc thiết bị

Khác

Vui lòng liệt kê chi tiết các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng khác (nếu có)
Dư nợ ngắn hạn hiện nay
Mục đích vay
Tải sản đảm bảo

Số tiền trả hàng tháng

Dư nợ trung hạn hiện nay

Mục đích vay

Tải sản đảm bảo

Số tiền trả hàng tháng

Dư nợ dài hạn hiện nay

Mục đích vay

Tải sản đảm bảo

Số tiền trả hàng tháng

Dư nợ khác hiện nay

Mục đích vay

Tải sản đảm bảo

Số tiền trả hàng tháng
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4. Chi tiết khoản tín dụng đề nghị TFSVN cấp
Mẫu xe:

Sản phẩm EZ Hino: Số tiền trả hàng tháng: ……………..……….VND

Giá xe:
Giá phụ kiện (nếu có vay)

Sản phẩm Truyền thống

VND

Số tiền vay:

Không vay

Số tiền gốc trả cuối kỳ (Balloon)
VND

Tối ưu (có thu Lãi trả nợ gốc sớm)
Linh hoạt (không thu Lãi trả nợ gốc sớm)

Sản phẩm Balloon

VND

Phí bảo hiểm (EZ Hino)
Vay theo HĐ Bảo hiểm

Sản phẩm 50/50 (Gốc lãi trả cuối kỳ)

VND

Thời hạn vay:
Lãi suất điều chỉnh:

_________ tháng
Mỗi _________ tháng

Phương thức thanh toán:

Trả hàng tháng
Trả hàng quý

5. Tài liệu đính kèm (bao gồm của người đại diện theo pháp luật)
Bản sao giấy ĐKKD

Bản sao BCTC

Bản sao CMND người đại diện

Bản sao MST

Bản sao tờ khai GTGT

Bản gốc Biên bản họp HĐTV/HĐQT

Bản sao Điều lệ

Khác:……………………

Cam kết
Chúng tôi cam kết những thông tin được ghi ở đây là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. Chúng tôi đồng ý để TFSVN
thẩm tra và xác minh những thông tin trên từ bất cứ nguồn nào mà TFSVN cho là thích hợp. Chúng tôi cho phép các
nguồn thông tin mà TFSVN tiếp cận cung cấp mọi thông tin liên quan đến Đăng ký vay mua xe này.
Chúng tôi đồng ý rằng Đăng ký vay mua xe này và những thông tin rút ra từ đó thuộc quyền sở hữu của TFSVN cho dù
Đăng ký có được chấp thuận hay không.
Chúng tôi đồng ý để TFSVN sử dụng và chia sẻ thông tin với Công ty Liên Doanh TNHH Hino Motors Việt Nam và
Công ty TNHH Thương Mại Hino Motors Việt Nam, các đối tác liên quan của TFSVN để phản hồi, liên hệ và gửi cho
Chúng tôi các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Hino.
Chúng tôi hiểu rằng mọi sự cố ý che giấu hoặc trình bày sai lệch đều được xem là hành vi gian lận và làm mất hiệu lực
của Thư Chấp thuận cấp tín dụng nếu thư đó đã được TFSVN ký phát hoặc là sự kiện vi phạm hợp đồng tín dụng, theo
đó các điều khoản khi có một sự kiện vi phạm xảy ra sẽ được áp dụng. TFSVN thực hiện, nhưng không giới hạn trong
việc thu hồi toàn bộ khoản tín dụng đã cấp cho Chúng tôi bất kể khoản nợ đó còn chưa đến hạn.

Bên đề nghị cấp tín dụng (ký tên và đóng dấu)

______________________________________
Họ và tên:
Chức vụ:
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