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Kính gửi: Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 
 

 

A-KHÁCH HÀNG THUÊ TÀI CHÍNH 

Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại:…………………………..Fax:……………………………………………………………………... 

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 Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho thuê tài chính theo nội 

dung dự án như sau: 

 

B-TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG THUÊ TÀI CHÍNH 

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, vay, thuê tài chính tại các TCTT (ghi cụ thể từng TCTD):………………………...................... 

2.Tình hình kinh doanh đến……………: 

 Tổng doanh thu:………………………………………………………………………………………… 

 Lãi (lỗ):…………………………………………………………………………………………………. 

 Mặt hàng/lĩnh vực kinh doanh chính:…………………………………………………………………... 

 Thị trường, tình hình tiêu thụ :…………………………………………………………………………. 

(Chúng tôi gửi kèm theo Giấy đề nghị này các báo cáo tài chính năm ……….……..….) 

 

C-TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN THUÊ TÀI CHÍNH: 

I/Tóm tắt dự án đầu tƣ: 

1. Tên dự án: 

 Địa điểm của dự án:…………………………………………………………………………………….. 

 Chủ đầu tư:……………………………………………………………………………………………... 

 Dự án do cơ quan có thẩm quyền duyệt Báo cáo khả thi:……………………………………………… 

2. Mục tiêu của dự án: 

 Sản phẩm:………………………………………………………………………………………………. 

 Thị trường tiêu thụ:………………………………………………………………….............................. 

 Quy mô sản xuất kinh doanh( sản lượng, doanh số hàng năm):…………………….............................. 

3. Tổng nhu cầu vốn đầu tư:……………………..trong đó: 



 GIẤY ĐỀ NGHỊ THUÊ TÀI CHÍNH  

KIÊM PHƢƠNG ÁN TRẢ NỢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

Mẫu 1.2 

Phiên bản 001 

Trang 2/ 3 
 

 

 Thiết bị:…………………………………………………………………………………………………. 

 Xây dựng cơ bản:………………………………………………………………………………………. 

 Cải tạo, thuê mướn:………………………………………………………………….............................. 

 Nhu cầu vốn lưu động sau khi đưa vào hoạt động:………………………………….............................. 

 Thời gian xây dựng hoàn thiện dự án:…………………………………………………………………. 

(Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này Báo cáo nghiên cứu khả thi/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo đầu tư 

xây dựng công trình/ Dự án đầu tư xây dựng công trình, số………... đã được duyệt theo quy định; quyết định 

phê duyệt số……..ngày……của……….) 

II/Phƣơng án thuê tài chính 

1.  Tài sản thuê tài chính: 

- Tên tài sản: …………………………………………………………………………………………………. 

- Các đặc tính kỹ thuật: ……………………………………………………………………………………… 

- Năm sản xuất: ……………………………………………Nước sản xuất: ………………………………... 

- Chất lượng: ………………………………………………………………………………………………… 

- Đơn giá: ……………………………………………………………………………………………………. 

- Số lượng: …………………………………………………………………………………………………… 

- Tổng giá trị tài sản: ………………………………………………………………………………………… 

- Nhà cung cấp tài sản: ………………………………………………………………………………………. 

- Địa chỉ: ………………………….Điện thoại: …………………………………………………………...... 

2.   Các điều kiện thuê tài chính: 

- Tỷ lệ (số tiền) trả trước: …………………………………………………………………………………… 

- Tỷ lệ (Số tiền) đề nghị thuê tài chính: …………………………………………………………………….. 

- Lãi suất cho thuê: theo thỏa thuận. 

- Thời gian đề nghị thuê tài chính: ……………năm (………tháng)           Thời gian ân hạn: …. tháng 

- Thời gian rút vốn: ………………………………………………………………………………………….. 

- Tỷ lệ (Số tiền) kí quỹ: …………………………………………………………………………………….. 

- Hình thức khấu trừ VAT:  (một lần/nhiều lần) 

3. Cam kết bảo đảm tiền thuê tài chính (nếu có): 

- Khoản thuê tài chính sẽ được đảm bảo bằng (Chọn các phương thức sau ): 

 Tài sản thế chấp, cầm cố của Bên thuê tài chính……….và/ hoặc 

 Tài sản bảo lãnh của Bên thứ ba……Và/ hoặc 

- Tên tài sản:………………………………………………………………………………………………….. 

- Giá trị:………………………………………………………………………………………………………. 

Tài sản bảo đảm tiền thuê tài chính nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người thuê tài chính (hoặc 

Bên bảo lãnh)  và không có tranh chấp.Trường hợp người thuê tài chính vi phạm các cam kết trong hợp đồng 

cho thuê tài chính, Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được xử lý tài sản thế 

chấp, cầm cố để thu nợ gốc, lãi thuê tài chính và các chi phí khác có liên quan. 
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III/ Hiệu quả kinh tế của dự án thuê tài chính: 

 

 Năm Năm …. Năm 

Doanh thu      

Chi phí     

Tr.đó,khấu hao:     

Lợi nhuận ròng     

 Thời gian hoàn vốn: 

 

IV/Nguồn và kế hoạch trả nợ: 

 Năm Năm …. Năm 

Nguồn từ dự án     

Nguồn khác     

Tổng nguồn trả nợ     

 Thời gian trả hết nợ thuê tài chính: 

 

D-THÔNG TIN VỀ NHÓM KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN 

(Khách hàng thuê tài chính cung cấp thông tin về các khách hàng liên quan theo tiêu thức dưới đây) 

1.Quan hệ sở hữu:  

   a. Các cá nhân sở hữu tối thiểu 25% vốn điều lệ của khách hàng thuê tài chính: 

   -   Tên KH cá nhân:………………………Số CMTND/ hộ chiếu:………….địa chỉ……………................... 

   -   Tên KH cá nhân:………………………Số CMTND/ hộ chiếu:………….địa chỉ……………................... 

   b.Khách hàng thuê tài chính sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ của pháp nhân khác: 

   -   Tên pháp nhân khác:………..địa chỉ:……………số đăng ký kinh doanh:……………………………….. 

   -   Tên pháp nhân khác:………..địa chỉ:……………số đăng ký kinh doanh:……………………………….. 

2. Khách hàng thuê tài chính có đại diện đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành 

viên, Tổng giám đốc( giám đốc), Trưởng Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức của pháp nhân khác: 

   -   Tên pháp nhân khác:………..địa chỉ:……………số đăng ký kinh doanh:………………… 

   -   Tên pháp nhân khác:………..địa chỉ:……………số đăng ký kinh doanh:……………………………….. 

 

E-CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG THUÊ TÀI CHÍNH: 

- Chấp nhận mọi điều kiên, quy định của pháp luật và của Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam về cho thuê tài chính và các vấn đề khác có liên quan; 

- Sử dụng tài sản thuê tài chính đúng mục đích đã nêu trong Giấy đề nghị này và thanh toán tiền thuê tài 

chính đầy đủ, đúng hạn cho Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Ngọai thương. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm trong việc sử dụng tài sản thuê tài chính và sự đúng 

đắn, trung thực về thông tin cung cấp cho ngân hàng. 

 ………….., ngày         tháng         năm 

                                            KHÁCH HÀNG THUÊ TÀI CHÍNH        

(Đại diện đủ thẩm quyền của khách hàng ký,ghi rõ họ tên, đóng dấu)   


