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Địa chỉ hộ khẩu

Địa chỉ nơi ở hiện nay (nếu khác hộ khẩu)



Số tiền thanh lý không bao gồm số tiền gốc trả định kỳ và trả khi hết thời hạn vay.

Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin được ghi ở đây là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. Tôi/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. Tôi/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. Tôi/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.

Tôi/Chúng tôi đồng ý để TFSVN sử dụng và chia sẻ thông tin với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, các Đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam, các đối tác liên quan của 
TFSVN để phản hồi, liên hệ và gửi cho Tôi/Chúng tôi các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Toyota.

Tôi/Chúng tôi thừa nhận rằng khoản vay mua xe ô tô ở đây chỉ để phục vụ đời sống cá nhân và gia đình Tôi/Chúng tôi.

Tôi/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 Tôi/Chúng tôi bất kể khoản nợ đó còn chưa đến hạn.

Địa chỉ Công ty hoặc nơi làm việc hiện nay

Số tiền thanh lý (**)

Sản phẩm tín dụng

Linh hoạt
(Không thu Lãi trả nợ gốc sớm)

Tối ưu
(Có thu Lãi trả nợ gốc sớm)

Cố định Điều chỉnh mỗi            tháng12 24 36 48 60

Số tiền trả mỗi tháng bằng nhau (EI) Số tiền trả mỗi tháng giảm dần (EP)

Giá mua thực tế


