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GIẤY VAY TIỀN 
 

GIẤY VAY TIỀN này (“Thỏa Thuận Vay”) được lập và ràng buộc Các Bên dưới đây vào 
ngày _______ 
 
I/Bên Cho Vay  

 
Ông/Bà _______; sinh năm _______; CMND/Căn cước công dân số _______, ngày cấp 
_______, cấp tại _______ 
Địa chỉ thường trú _______; Chổ ở hiện nay _______ 
Điện thoại _______ 
 
II/Bên Vay  

 
Ông/Bà _______; sinh năm _______; CMND/Căn cước công dân số _______, ngày cấp 
_______, cấp tại _______ 
Địa chỉ thường trú _______; Chổ ở hiện nay _______ 
Điện thoại _______ 

 
NAY, Hai Bên đồng ý thực hiện Thỏa Thuận Vay này với các điều khoản, điều kiện như sau:  

 
1. Tiền Vay Và Lãi Suất 

 
1.1 Hai Bên đồng ý Bên Cho Vay cho Bên Vay vay số tiền là _______ (“Khoản Vay”) có 
đảm bảo theo quy định tại Điều 5, dưới đây/(hoặc không đảm bảo). 

 
1.2 Hai Bên đồng ý lãi suất áp dụng cho Khoản Vay được quy định như sau: (a) Lãi suất 
đối với Khoản Vay trong hạn _______; (b) Lãi suất đối với Khoản Vay chậm trả _______; 
(c) Lãi chậm thanh toán (tính trên khoản lãi vay) _______. 

 
1.3 Khoản Vay được hoàn trả cho Bên Cho Vay vào ngày _______ (“Ngày Thanh Toán 
Gốc”) 

 
1.4 Lãi suất đối với Khoản Vay trong hạn được thanh toán vào ngày _______ hàng tháng. 

 
1.5 Lãi suất đối với Khoản Vay chậm trả trên khoảng thời gian chậm thanh toán của 
Khoản Vay được tính từ Ngày Thanh Toán Gốc hoặc ngày Thỏa Thuận Vay này chấm 
dứt/(hoặc theo thỏa thuận khác). 

 
1.6 Lãi chậm thanh toán (tính trên khoản lãi vay) trên khoảng thời gian chậm thanh toán 
của khoản lãi chậm thanh toán của từng tháng (Điều 1.4), được cộng gộp và được thanh toán 
vào Ngày Thanh Toán Gốc hoặc ngày Thỏa Thuận Vay này chấm dứt/(hoặc theo thỏa thuận 
khác). 

 
2. Mục Đích Vay 

 
2.2 Bên Vay sử dụng Khoản Vay vào mục đích _______ 
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2.3 Trong trường hợp Bên Vay sử dụng sai mục đích đối với Khoản Vay, Bên Cho Vay 
có quyền chấm dứt Thỏa Thuận Vay này và được quyền thu hồi ngay lập tức Khoản Vay 
không trách nhiệm với Bên Vay. 

 
3. Thời Hạn Vay Và Gia Hạn 

 
3.3 Thời hạn vay áp dụng đối với Khoản Vay là _______ tháng, bắt đầu từ ngày _______ 
đến ngày _______. 

 
3.4 Việc gia hạn đối với Khoản Vay sẽ được thực hiện bằng văn bản, tuy nhiên, với điều 
kiện là Bên Vay phải có thông báo gửi cho bên Cho Vay đề nghị gia hạn Khoản Vay vào 
trước ngày đáo hạn ít nhất _______ ngày. Không điều gì trong Thỏa thuận Vay này, dù rõ 
ràng hay ngụ ý, thể hiện rằng sự im lặng của Bên Cho Vay trước đề nghị gia hạn của Bên 
Vay là sự đồng ý gia hạn Khoản Vay.  

   
4.  Trả Trước 
 
Bên Vay được quyền trả Khoản Vay trước thời hạn, tuy nhiên, với điều kiện là ngoài các 
khoản phải thanh toán liên quan đến Khoản Vay theo Thỏa Thuận Vay này, Bên Vay phải 
thanh toán cho Bên Cho Vay một khoản tiền phạt trả trước hạn là _______  
 
5.  Bảo đảm  
 
5.1 Trong trường hợp Bên Vay không thanh toán bất kỳ khoản thanh toán nào theo Thỏa 
Thuận Vay này mà không khắc phục việc thanh toán trong thời hạn _______ ngày kể từ ngày 
có thông báo của Bên Cho Vay thì Bên Cho Vay có quyền xử lý các Tài Sản Bảo Đảm quy 
định tại Điều 5.2, dưới đây để thu hồi Khoản Vay và các khoản thanh toán liên quan đến 
Khoản Vay theo bất kỳ phương thức xử lý tài sản hợp pháp mà Pháp Luật cho phép hoặc 
không nghiêm cấm thực hiện. 
 
5.2 Tài sản đảm bảo bao gồm [ tài sản, vị trí, pháp lý ] (“Tài Sản Bảo Đảm”) 
 
5.3 Bên Cho Vay được giữ lại toàn bộ tài liệu pháp lý liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm. 
Bên Vay được giữ lại tài sản đảm bảo để sử dụng cho mục đích cá nhân, ngoại trừ các tài sản 
sau đây _______   

 
6.  Chấm Dứt Thỏa Thuận Vay 
 
6.1 Bất kể điều gì trái trong Hợp Đồng này, trong trường hợp Bên Vay vi phạm nghĩa vụ 
thanh toán đối với bất kỳ Khoản Vay, khoản thanh toán liên quan đến Khoản Vay thì Bên 
Cho Vay có quyền tuyên bố chấm dứt Thỏa Thuận Vay này. 
 
6.2 Hai Bên đồng ý rằng vào ngày Bên Vay vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với bất kỳ 
Khoản Vay, khoản thanh toán liên quan đến Khoản Vay, các khoản chưa thanh toán theo 
Thỏa Thuận Vay này sẽ xem như đến hạn thanh toán, ngoại trừ _______ (hoặc không áp 
dụng). 
 
Được ký bởi 
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Bên Cho Vay 

 
 
 

_____________________________ 
 
 

Bên Vay  
 
 
 

_____________________________ 
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