TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 10 Quang Trung, Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 1800585891
Fax: (024) 33527801
Email: htkh@creditinfo.org.vn Web: http://cic.gov.vn

Số: 2021/K10

THÔNG TIN TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG VAY DOANH NGHIỆP
Người đại diện Doanh nghiệp:……………….
Chức vụ:……………….
Ngày hỏi tin: hh/dd/mm/yyyy

Ngày trả lời: hh/dd/mm/yyyy

1. Thông tin định danh
Tên doanh nghiệp:
Tên đối ngoại:
Tên viết tắt:
Tên Tổng giám đốc/ Giám đốc:
Địa chỉ:
Mã CIC:
ĐKKD:
MST/Mã số DN:

Công ty TNHH ABC
Công ty TNHH ABC
ABC
Nguyễn Văn A
101- C16 Tân Mai, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
0131057731
123456789111
Ngày cấp: dd/mm/yyyy
001173000540

2. Thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng tại kho dữ liệu CIC
2.1. Thông tin quan hệ tín dụng hiện thời
- Tại Tổ chức/chi nhánh TCTD 1 – Ngày báo cáo gần nhất: dd/mm/yyyy
+ Tổng dư nợ:………………triệu đồng và …………..USD
Trong đó, nợ xấu…………………….triệu đồng và …………..USD
+ Nợ thẻ tín dụng:………………triệu đồng
Trong đó, số tiền chậm thanh toán là:………………triệu đồng.
+ Các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của TCTD:…………………...triệu đồng
Trong đó: Tổng giá trị phân loại từ nhóm 3 trở lên là:…………………...triệu đồng
+ Các khoản cam kết ngoại bảng:………………triệu đồng và………….USD
Trong đó: Tổng giá trị phân loại từ nhóm 3 trở lên là:…… triệu đồng và…………USD

- Tại Tổ chức/chi nhánh TCTD 2 – Ngày báo cáo gần nhất: dd/mm/yyyy
+ Tổng dư nợ:………………triệu đồng và …………..USD
Trong đó, nợ xấu…………………….triệu đồng và …………..USD
+ Nợ thẻ tín dụng:………………triệu đồng
Trong đó, số tiền chậm thanh toán là:………………triệu đồng.
+ Các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của TCTD:…………………...triệu đồng

Trong đó: Tổng giá trị phân loại từ nhóm 3 trở lên là:…………………...triệu đồng
+ Các khoản cam kết ngoại bảng:………………triệu đồng và………….USD
Trong đó: Tổng giá trị phân loại từ nhóm 3 trở lên là:…… triệu đồng và…………USD
- Tại Tổ chức/chi nhánh TCTD 3 – Ngày báo cáo gần nhất: dd/mm/yyyy
………

2.2. Thông tin lịch sử nợ xấu trong 05 năm gần nhất
STT
1
2
…

Tên tổ chức/ chi nhánh TCTD
NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Hà Nội
NH TMCP Đầu Tư và Phát Triển VN - CN Đống Đa
….

Ngày phát sinh nợ xấu
gần nhất
28/01/2020
31/12/2019

Lưu ý: Thông tin lịch sử nợ xấu bao gồm thông tin nợ vay và nợ thẻ, không bao gồm thông tin đầu tư
trái phiếu doanh nghiệp của TCTD và các khoản cam kết ngoại bảng.

2.3 .Thông tin về bảo đảm tiền vay
STT
1
2
3

Chỉ tiêu
Bảo đảm tiền vay bằng tài sản
Số lượng tài sản bảo đảm
Số lượng TCTD có tài sản bảo đảm

Giá trị
Có/Không có/Chưa thu thập được thông tin
XX
XX

Lưu ý:
- Trên đây là thông tin tín dụng của khách hàng vay tại CIC. Đề nghị Quý khách kiểm tra, nếu phát hiện
có sai sót, hoặc có thắc mắc về thông tin trên vui lòng liên hệ trực tiếp tổng đài hỗ trợ khách hàng
1800585891 để được hỗ trợ.

- Báo cáo được lập theo yêu cầu của người đại diện doanh nghiệp, đề nghị sử dụng thông tin đúng quy
định.

