
Lưu ý:  - Các chứng từ bao gồm của Người vay, Người cùng vay (nếu có), Người bảo lãnh (nếu có), Người cùng bảo lãnh (nếu có)

            - Các chứng từ bản sao so gốc là do Nhân viên của TFSVN hoặc đại diện được Đại lý ủy quyền xác nhận hoặc các bản sao y còn hiệu lực (6 tháng)

Kính gửi: Quý Khách hàng

Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị hồ sơ vay vốn như sau:

DANH MỤC HỒ SƠ LƯU Ý NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

I. GIẤY TỜ NHÂN THÂN

1. Chứng minh nhân dân (không quá 15 năm kể từ ngày cấp) Bản sao so gốc

2. Hộ khẩu (toàn bộ kể cả trang thay đổi/đính chính) Bản sao so gốc

3. Xác nhận tình trạng hôn nhân:

   3a. Đăng ký kết hôn Bản sao so gốc

   3b. Xác nhận độc thân Bản gốc

   3c. Quyết định chấp thuận ly hôn của Tòa Bản sao so gốc

   3d. Chứng tử của người hôn phối Bản sao so gốc

II. GIẤY TỜ CHỨNG MINH KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

   IIA. Nhân viên Công sở

1. Hợp đồng lao động còn hiệu lực (làm đủ 2 năm từ ngày ký) Bản sao

2. Sao kê tài khoản nhận lương 3 tháng gần nhất Bản gốc

   hoặc Giấy xác nhận lương Bản gốc

3. Giấy tờ khác 

   IIB. Chủ hộ Kinh doanh Cá thể

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trên 2 năm) Bản sao so gốc

2. Sổ bán hàng/nhập hàng/cho thuê xe … 3 tháng gần nhất Bản sao so gốc

3. Giấy tờ khác Bản sao so gốc

   IIIC. Chủ DNTN/Thành viên Cty TNHH/Cty Cổ phần

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trên 2 năm) Bản sao so gốc

2. Báo cáo tài chính (bản nộp thuế) 1 năm gần nhất Bản sao so gốc

3. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (bản nộp thuế) 12 tháng gần nhất Bản sao so gốc

4. Giấy tờ khác 

III. CÁC GIẤY TỜ KHÁC

1. Giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản (nhà/đất/xe ô tô) Bản sao

2. Hợp đồng thuê nhà/cửa hàng Bản sao

3. Hợp đồng tín dụng Bản sao

Chân thành cám ơn và mong sớm nhận được sự hợp tác của Quý Khách!

CHỨNG TỪ ĐÍNH KÈM ĐĂNG KÝ VAYCHỨNG TỪ ĐÍNH KÈM ĐĂNG KÝ VAY




