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GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ
(áp dụng đối với khách hàng là tổ chức)
Kính gửi: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh
A-Khách hàng vay vốn
Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………........................
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………….do ………………………………………………
Số tài khoản tiền gửi đồng VN: ……………… tại Ngân hàng ……………………………………………….
Số tài khoản tiền gửi ngoại tệ:………………..tại Ngân hàng…………………………………………………
Tên người đại diện: ………………………………………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………..
Theo Giấy ủy quyền số ……….. ngày ……………. của ……………….(nếu có)
Đề nghị Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh ……………. cho vay vốn theo nội dung phương
án như sau:
B – Tóm tắt tình hình Tài chính, sản xuất kinh doanh của khách hàng vay
1.Tình hình tài chính đến :
 Vốn chủ sở hữu:……………………………………………………………………………............
 Nợ phải thu: ………………………………………………………………………………………….
T/đó phải thu của khách hàng: …………………………………………………………………….
 Giá trị hàng tồn kho: …………………………………………………………………………………
 Nợ phải trả: …………………………………………………………………………………………..
T/đó, Nợ vay tại các TCTD: ………………………………………………………………………..
2. Tình hình kinh doanh đến :
 Tổng doanh thu : …………………………………………………………………………………….
 Lãi (lỗ): ……………………………………………………………………………………………….
 Mặt hàng/lĩnh vực kinh doanh chính: …………………………………………………………….
C – Tóm tắt về phương án vay vốn
1. Mục đích xin vay: …………………………………………………………………………………………….
2. Tổng nhu cầu vốn phương án: ……………………………………………………………………………..
3. Vốn tự có và vốn huy động khác tham gia phương án dự kiến:…………………………………………
4. Vốn vay Ngân hàng Ngoại Thương:………………………………………………………………………..
5. Thời hạn xin vay: ……………………………………………………………………………………………..
6. Thời hạn rút vốn: ……………………………………………………………………………………………..
7. Phương thức rút vốn vay: …………………………………………………………………………………..

8. Lãi suất tiền vay: …………………………………………………………………………….......................
9. Biện pháp bảo đảm tiền vay: ………………………………………………………………………………..
10. Hiệu quả của phương án xin vay:…………………………………………………………………………..
10.1. Chi phí:
+ Hàng hóa đầu vào: …………………………………………………………………………………………
+ Tiền lương: ………………………………………………………………………………………………….
+ Chi phí lưu thông: ……………………… ……………………………………......................................
+ Chi phí lãi vay: ………………………………………………………………………………………………
+ Chi phí khác: ………………………………………………………………………………………………..
=> Tổng chi phí: ………………………………………………………………………………………………
10.2. Doanh thu: ………………………………………………………………………………………………
11. Nguồn và kế hoạch trả nợ:
9.1 Nguồn trả nợ (nêu các nguồn, số tiền):………………………………………………………………..
9.2 Thời hạn trả nợ: ………………………………………………………………………………………….
D – Cam kết của khách hàng vay
1. Chấp hành mọi điều kiện, quy định pháp luật và của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam về cho vay
và các vấn đề khác có liên quan;
2. Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã nêu trong Giấy đề nghị này và xin hoàn trả nợ đầy đủ, đúng hạn
cho Ngân hàng Ngoại thương;
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm trong việc sử dụng vốn vay và tính chính xác,
trung thực của thông tin cung cấp cho ngân hàng.
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