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CAM KẾT TRẢ NỢ 

Tôi tên là ________________________, sinh năm_________, căn cước công dân ________, 
thường trú tại _____________________ 

Bằng văn bản này, tôi xác nhận rằng, tôi có nợ của Ông/bà __________ một khoản tiền phải 
trả ________ (“Khoản Tiền”) liên quan tới ________1.  

Tuy nhiên tính đến thời điểm _________, do có một số khó khăn của cá nhân, tôi vẫn chưa 
thể trả cho Ông/bà __________ Khoản Tiền. 

Cũng theo giấy cam kết này, tôi đồng ý, không hủy ngang, sẽ thực hiện hoàn tất nghĩa vụ 
thanh toán Khoản Tiền cho Ông/bà _______như sau: 

(a) Thời hạn trả Khoản Tiền ____________ 

(b) Lãi chậm thanh toán trên nợ gốc ______________ 

(c) Lãi chậm trả ________________ 

Giấy này cấu thành một cam kết đơn phương có giá trị pháp lý và ràng buộc tôi, không bị cản 
trở, hạn chế thực hiện, không bị, không thể hủy ngang vì mọi lý do và không chuyển giao cho 
bên thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Ông/bà ________.  

Trong trường hợp tôi không thanh toán được bất kỳ khoản nợ (Khoản Tiền gốc, lãi cũ và 
mới) theo giấy cam kết này, Ông/bà __________ có quyền thực hiện bất kỳ hoặc toàn bộ các 
biện pháp hợp pháp dựa theo ________ và theo quy định của pháp luật để thu hồi các khoản 
nợ.  

[Tôi cũng cam kết sẽ thanh toán toàn bộ các chi phí pháp lý như có thể phát sinh từ việc thu 
hồi khoản nợ mà Ông/bà ________phải gánh chịu trong quá trình thu hồi khoản nợ chưa 
thanh toán đó.] 

Giấy xác nhận này được lập tại __________và có hiệu lực vào ngày _________ dưới sự 
chứng kiến của các bên có tên dưới đây.  

Các tài liệu, văn kiện đi kèm giấy cam kết gồm có _____________  

Được ký bởi 

 

____________________ 

Thẩm Quyền Chứng Thực Hoặc Người Làm Chứng 

 

 

____________________ 

                                                
1 Xác nhận quan hệ trả nợ từ đâu 
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THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHUNG 

Sử dụng Giấy Cam Kết Trả Nợ để xác 
nhận một khoản nợ phải trả chưa thanh 
toán của con nợ đối với chủ nợ. 

Giấy cam kết trả nợ được lập theo dạng 
cam kết đơn phương của con nợ được chủ 
nợ đồng ý trước đó hoặc theo ý chí độc lập 
của con nợ.  

Giấy Cam Kết Trả Nợ Là Gì ? 

Giấy Cam Kết Trả Nợ là tài liệu thể hiện 
các cam kết đơn phương của con nợ về 
một khoản nợ đối với chủ nợ. Các cam kết 
này thường bao gồm sự thừa nhận hiệu lực 
của một khoản nợ và làm sao để thanh 
toán khoản nợ đó dựa theo các cam kết đi 
kèm của con nợ. 

Một khoản nợ theo Giấy Cam Kết Trả Nợ 
có thể phát sinh từ quan hệ vay và cho vay 
hoặc cam kết trả tiền thay cho bên thứ ba 
hoặc một quan hệ tài sản bất kỳ làm phát 
sinh khoản nợ. 

Giấy Cam Kết Trả Nợ là cam kết pháp lý 
đơn phương được hiểu như hành vi pháp 
lý đơn phương theo quy định của bộ luật 
dân sự, thể hiện các giá trị và sự ràng buộc 
từ các cam kết đơn phương đó với chủ thể 
được cam kết (chủ nợ). 

Giấy Cam Kết Trả Nợ có nhiều hình thức 
thể hiện nhằm mô tả sự kiện pháp lý liên 
quan đến khoản nợ cụ thể và có thể có các 

tên gọi khác như: giấy xác nhận nợ, cam 
kết trả nợ, giấy xác nhận thanh toán …  

Giấy Cam Kết Trả Nợ là cam kết đơn 
phương nên so với thỏa thuận thanh toán 
công nợ, nó có một số hạn chế về chủ thể, 
nội dung, trách nhiệm song vụ (nếu có), 
quyền khước từ thanh toán và thừa nhận 
đối với khoản nợ, do vậy Giấy Cam Kết 
Trả Nợ chỉ sử dụng hợp lý khi đi kèm với 
các tài liệu công nợ khác.  

Nội Dung Của Giấy Cam Kết Trả Nợ ? 

Một Giấy Cam Kết Trả Nợ đơn giản 
thường bao gồm các nội dung sau đây:  

Thừa nhận một khoản nợ đã xảy ra vào 
thời điểm trong quá khứ là đúng và chính 
xác và xác định trong một quan hệ pháp lý 
cụ thể làm phát sinh khoản nợ. 

Xác nhận đồng ý trả nợ của con nợ. 

Các cam kết đơn phương về trách nhiệm 
của con nợ 

Tài liệu đính kèm 

Chữ ký của con nợ  

Chữ ký của bên làm chứng 

Thủ tục chứng thực/công chứng tài liệu 
theo quy định
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