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GIẤY VAY TIỀN 

GIẤY VAY TIỀN này được lập và có hiệu lực vào ngày _________. 

Tôi là    : _________; sinh năm _________  

CMND/CCCD số  : _________, ngày cấp _________, cấp tại _________ 

Địa chỉ thường trú  : _________ 

Chổ ở hiện nay  : _________ 

Điện thoại   : _________ 

Giấy này xác nhận rằng, vào ngày _________ tôi có vay của Ông/Bà _________, sinh năm 
_________; CMND/Căn cước công dân số _________, ngày cấp _________, cấp tại 
_________; Địa chỉ thường trú _________; Chổ ở hiện nay _________ một khoản tiền với 
nội dung như sau: 

Tổng số tiền vay  : _________ (“Khoản Vay”) 

Thời hạn vay   : _________ (“Thời Hạn Vay”) 

Lãi suất cho vay hàng tháng   : _________ (“Khoản Lãi Vay”) 

Mục đích vay   : _________ 

Ngày đáo hạn là   : _________ 

Ngày thanh toán lãi vay : _________ 

(1) Trong trường hợp đến thời hạn đáo hạn mà hai bên không thể thỏa thuận gia hạn được 
thời hạn vay mới đối với Khoản Vay, Khoản Vay sẽ được hoàn trả cho Ông/Bà _________ 
không quá _________ ngày kể từ ngày đáo hạn. Nếu tôi không thể trả Khoản Vay thì tôi sẽ bị 
phạt một khoản chậm thanh toán, tương đương _________, đồng thời Ông/Bà _________ có 
quyền sử dụng (các) Tài Sản Bảo Đảm dưới đây để bán, chuyển nhượng, chuyển giao cho 
bên thứ ba với mục đích thu hồi toàn bộ Khoản Vay và các khoản nợ chưa thanh toán liên 
quan đến Khoản Vay của tôi theo Giấy Vay Tiền này tính đến thời điểm đó. 

(2) Tài sản bảo đảm cho Khoản Vay bao gồm [ Ghi tên, loại tài sản, giấy tờ pháp lý… ] 
(“Tài Sản Bảo Đảm”). 

(3) Ông/Bà _________ được quyền giữ Tài Sản Bảo Đảm hoặc/và giấy tờ pháp lý của Tài 
Sản Bảo Đảm trong Thời Hạn Vay và cho đến khi tôi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo 
Giấy Vay Tiền này.  

(4) Trường hợp tôi vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với Khoản Lãi Vay hằng tháng thì 
Ông/Bà _________ có quyền chấm dứt việc cho vay, thu hồi toàn bộ Khoản Vay ngay lập tức 
và có quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm để thu hồi Khoản Vay, các khoản liên quan đến Khoản 
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Vay. Các khoản thanh toán liên quan đến Khoản Vay chưa đến hạn sẽ xem như đến hạn vào 
thời điểm chấm dứt việc cho vay.   

(5) Giấy Vay Tiền này được lập dựa trên sự tự nguyện hoàn toàn của tôi, độc lập về ý chí, 
không bị hủy ngang hay tuyên bố từ bỏ một phần hoặc toàn bộ bởi tôi và không phụ thuộc 
vào hay liên quan đến bất kỳ ý kiến, sự phản đối hay hành động cản trở của bên thứ ba. 

Được ký bởi 

BÊN VAY   __________________________________ 

http://www.contracts-vn.com


Giấy Vay Tiền (Đơn Phương)                                                                              www.contracts-vn.com  
 
 
MỘT SỐ CHÚ THÍCH LIÊN QUAN 

Giấy vay tiền là xác nhận sự kiện vay nợ của bên vay, có giá trị pháp lý, ràng buộc bên vay 
và bên cho vay nếu nội dung của giấy có đủ các yếu tố hình thành quan hệ cho vay và vay 
trên thực tế.  

Giấy vay tiền chủ yếu thể hiện dưới dạng HÀNH VI PHÁP LÝ ĐƠN PHƯƠNG (Điều 116 
BLDS 2015 ) của chủ thể đi vay - bên vay. Nếu không có xác nhận của bên cho vay thì bản 
thân hành vi đơn phương của bên vay cũng đủ xác lập sự kiện và ý chí đi vay (sự thừa nhận). 
Bên cho vay có thể xác nhận vào trước hay vào thời điểm hình thành hành vi pháp lý đơn 
phương.  

Cũng như một giao dịch dân sự thông thường, hành vi xác nhận vay tiền phải đáp ứng các 
điều kiện pháp lý theo quy định (Điều 117, BLDS 2015): 

>> Chủ thể có năng lực hành vi phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; 

>> Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 

>> Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái 
đạo đức xã hội; 

>> Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường 
hợp “luật” có quy định. 

>> Hành vi pháp lý đơn phương không bị vô hiệu trong các trường hợp cụ thể được BLDS 
quy định.  

Để giấy vay tiền có tính khả thi và xác thực, giấy vay được chứng thực hay công chứng theo 
quy định. 
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