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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN 

Số: ............/HĐV/2016 

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005; 

- Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên, 
 

Hôm nay, ngày ......tháng......năm 2016, chúng tôi gồm: 
 

BÊN CHO VAY:  

Tên tổ chức/Ông (Bà)……………………………………………………………… 

- Mã số DN/CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân số…………….. , do ……………… 

cấp ngày…../.…/…….. 

- Trụ sở/Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 

- Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….. 

- Số điện thoại: ………………………… Fax (nếu có)……………………………… 

- Email:………………………………………………………………………………… 

- Số tài khoản ………………………tại NH……….…….…………………………… 

- Đại diện (đối với tổ chức)……………………………………………………………. 

(Sau đây gọi là “Bên A” hoặc “Bên cho vay”) 

BÊN VAY: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội 

- Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại: …………………………..;      Fax: ……………………. 

- Số tài khoản: ……………………. Tại: Ngân hàng ………………… 

- Mã số thuế: 0100514947 

- Người đại diện: Ông ………………..             Chức vụ: …………… 

 (Sau đây gọi tắt là “Bên B” hoặc “Bên vay”) 
 

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hai Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng với các điều khoản và điều 

kiện dưới đây:  
 

ĐIỀU 1.  TÀI SẢN VAY  

1.1  Bên A đồng ý cho Bên B vay và Bên B đồng ý vay của Bên A tài sản, cụ thể là Khoản 

tiền vay .............................VNĐ (Bằng chữ: .............................đồng) để Bên B sử dụng 

vào mục đích sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (“Khoản Tiền Vay”). 

1.2  Thời Hạn Vay là 03 tháng kể từ ngày Bên B nhận đủ Khoản Tiền Vay. 

1.3  Lãi Suất Vay được ấn định là 01%/năm/số dư nợ vay và không thay đổi trong suốt thời hạn 

vay (một năm được tính là 365 ngày). 

1.4  Khoản Tiền Vay theo thoả thuận tại Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp Đồng được Bên A 

chuyển cho Bên B chậm nhất vào ngày … tháng … năm 2016.  
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1.5  Khoản Tiền Vay được chuyển từ Bên A sang Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc 

phương thức khác do Hai Bên thỏa thuận bằng văn bản. Trong trường hợp Bên A chuyển 

khoản cho Bên B, Bên A phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin với nội dung sau: 

- Đơn vị nhận tiền/thụ hưởng: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội 

- Số tài khoản: 11610140885086 Tại: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hoàng 

Quốc Việt. 

- Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền theo Hợp Đồng số ……. /HĐV/2016 ngày …/… 

/2016. 

1.6  Khoản Tiền Vay gốc và lãi vay được Bên B thanh toán cho Bên A khi hết thời hạn vay 

mà Bên B không có nhu cầu gia hạn, trừ trường hợp trong Hợp Đồng này có quy định 

khác hoặc Hai Bên có thỏa thuận khác.  
 

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 

2.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A 

2.1.1. Được nhận lại Khoản Tiền Vay gốc và lãi vay theo quy định của Hợp Đồng này, trừ trường 

hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. 

2.1.2. Được dùng Hợp Đồng này cùng các tài liệu có liên quan đến Hợp Đồng để cho, tặng, 

cầm cố, thế chấp, vay mượn, huy động vốn với bên thứ ba...hoặc chuyển giao quyền và 

nghĩa vụ trong Hợp Đồng khi được pháp luật cho phép và được sự chấp thuận trước bằng 

văn bản của Bên B theo quy định trong Hợp Đồng này.  

2.1.3. Chuyển Khoản Tiền Vay cho Bên B đầy đủ, đúng tiến độ quy định tại Điều 1 của Hợp 

Đồng, thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có) của Hai Bên. Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ 

chuyển tài sản vay, Bên B đều có quyền đơn phương chấm dứt/hủy bỏ Hợp Đồng. 

2.1.4. Nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính khác với nhà nước theo quy định của pháp luật liên 

quan đến thu nhập phát sinh từ việc cho vay, việc thực hiện Hợp Đồng này hay việc chuyển 

giao quyền và nghĩa vụ cho bên thứ ba theo quy định tại Hợp Đồng này. Trường hợp pháp 

luật quy định Bên A nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính thông qua Bên B, thì Bên B sẽ 

thực hiện khấu trừ trước khi trả thu nhập hoặc trước khi chấp thuận cho Bên A thực hiện 

các quyền liên quan. 

2.1.5. Trong suốt thời hạn thực hiện Hợp Đồng, nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến Hợp Đồng 

này và/hoặc những hợp đồng/thoả thuận khác liên quan (nếu có), Bên A phải gặp gỡ đại diện 

của Bên B hoặc có yêu cầu bằng văn bản gửi Bên B để được giải đáp.  

Bên A không được tự ý cung cấp thông tin Hợp Đồng này và/hoặc khiếu nại, khởi kiện Bên B 

tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên thứ ba về Hợp Đồng và/hoặc các thắc mắc đó khi 

chưa có ý kiến giải đáp và chấp thuận bằng văn bản trước của Bên B. Nếu Bên A vi phạm 

thoả thuận này thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt/hủy bỏ Hợp Đồng mà không phải 

trả lãi suất vay cho Bên A và yêu cầu Bên A bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh. Điều 

khoản này vẫn tiếp tục ràng buộc Bên A ngay cả khi Hợp Đồng này đã chấm dứt. 

2.1.6. Thông báo ngay cho Bên B bằng văn bản khi có sự thay đổi về thông tin liên quan tới Bên 

A nhằm đảm bảo liên lạc giữa Hai Bên. Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các vấn 

đề phát sinh do không thực hiện việc thông báo này. 

2.1.7. Không đơn phương chấm dứt/hủy bỏ Hợp Đồng này hoặc rút một phần/toàn bộ Khoản Tiền 

Vay trước hạn vì bất kỳ lý do gì, trừ trường hợp Hai Bên có thỏa thuận bằng văn bản. 
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2.2.1. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, theo thỏa thuận của Hai Bên bằng 

văn bản. 
 

2.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B 

2.2.2. Nhận và sử dụng Khoản Tiền Vay theo Hợp Đồng để phục vụ mục đích nêu tại Điều 1 

nêu trên. 

2.2.3. Đơn phương chấm dứt/hủy bỏ Hợp Đồng nếu Bên A vi phạm quy định tại Điều 2.1.3 và 

trong trường hợp khác theo quy định của Hợp Đồng này. 

2.2.4. Tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh 

khi sử dụng Khoản Tiền Vay. 

2.2.5. Thanh toán Khoản Tiền Vay gốc và lãi vay cho Bên A theo quy định của Hợp Đồng này, 

trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. 

2.2.6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, theo thỏa thuận của Hai Bên bằng 

văn bản. 

ĐIỀU 3. BÙ TRỪ/BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

 Trường hợp trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng,, Hai Bên có bất kỳ thỏa thuận dân sự 

nào khác bằng văn bản làm phát sinh nghĩa vụ tài chính của Bên A đối với Bên B hoặc 

phát sinh nghĩa vụ bảo đảm thực hiện cam kết của Bên A đối với Bên B, thì Hai Bên sẽ 

thống nhất dùng tài sản Bên A đã cho Bên B vay theo Hợp Đồng này (căn cứ vào phiếu 

thu hoặc chứng từ ngân hàng gốc) để thực hiện khấu trừ tự động vào lần thanh toán đầu 

tiên (Bên B sẽ không phải trả bất cứ khoản tiền lãi nào cho Bên A trên số tiền Bên B đã 

nhận được từ việc vay Bên A) và/hoặc để bảo đảm nghĩa vụ của Bên A đối với Bên B. 

ĐIỀU 4. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG 

4.1 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và Bên B đã nhận được từ Bên A đầy đủ, đúng 

hạn Khoản Tiền Vay. 

4.2  Hợp Đồng sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

4.2.1 Khi Hai Bên có thỏa thuận riêng bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp Đồng trước thời 

hạn. Trong trường hợp này, Bên B không phải trả lãi đối với Khoản Tiền Vay đã được 

nhận giải ngân từ Bên A, trừ trường hợp Hai Bên có thỏa thuận khác; 

4.2.2 Khi Hợp Đồng bị đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ theo thỏa thuận của Hai Bên 

hoặc theo quy định của pháp luật; 

4.2.3 Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng (bao gồm nhưng không giới hạn bởi sự thay đổi trong 

chủ trương, chính sách, pháp luật; hoặc theo quyết định, văn bản hành chính của Nhà 

nước, của chính quyền địa phương) mà Bên B không thể khắc phục được mặc dù đã áp 

dụng mọi biện pháp cần thiết và Bên B yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng; 

4.2.4 Thời Hạn Vay nêu tại Khoản 1.2 Điều 1 Hợp Đồng đã hết mà Bên B không có nhu cầu 

gia hạn; 

4.2.5 Các trường hợp khác theo thỏa thuận của Hai Bên trong Hợp Đồng này và quy định 

của pháp luật. 

4.3 Khi Hợp Đồng chấm dứt, Hai Bên thống nhất sẽ làm thủ tục chấm dứt Hợp Đồng theo quy 

định của Bên B và Bên B trả lại Bên A khoản tiền vay còn lại theo quy định trong Hợp 

Đồng này sau khi Bên B đã nhận được tài sản cho vay từ bên thứ ba thay thế Bên A. 
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ĐIỀU 5. THỎA THUẬN KHÁC 

5.1 Luật áp dụng cho việc giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp 

Đồng này là hệ thống pháp luật Việt Nam. 

5.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ/liên quan tới việc ký kết, thực hiện Hợp Đồng này trước hết 

phải được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải; trong trường hợp thương lượng, 

hòa giải không đạt kết quả thì tranh chấp sẽ được một trong Hai Bên đưa ra giải quyết tại 

Tòa án có thẩm quyền. Bên đưa vụ việc ra Toà án phải thông báo bằng văn bản cho Bên 

kia biết trước ít nhất 30 ngày. Nếu Bên nào vi phạm cam kết này thì Bên kia có quyền 

đơn phương chấm dứt/hủy bỏ Hợp Đồng.  

5.3 Thời Hạn Vay được tự động/đương nhiên gia hạn với thời gian tương ứng nêu tại Điều 1 

Hợp Đồng này cùng với điều kiện và lãi suất đối với Khoản Tiền Vay không thay đổi so 

với quy định trong Hợp Đồng này, trừ trường hợp chậm nhất trước 15 ngày tính đến ngày 

hết Thời Hạn Vay theo quy định tại Khoản 1.2 Điều 1 Hợp Đồng này Bên B nhận được 

văn bản đề nghị chấm dứt Hợp Đồng này của Bên A và Bên B đã đồng ý bằng văn bản về 

việc Bên B không có nhu cầu gia hạn.  

5.4 Trừ trường hợp Hai Bên có thỏa thuận khác, Bên B chỉ trả lại tài sản vay cho Bên A sau 

khi chấm dứt Hợp Đồng này khi đáp ứng các điều kiện: (i) hết thời hạn vay (kể cả thời 

hạn gia hạn tự động) và Bên B không có nhu cầu gia hạn; (ii) Bên A và/hoặc Bên B đã 

tìm được người đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, quy định của Bên B 

để thay thế Bên A, và người thay thế đồng ý với các điều khoản, điều kiện trong Hợp 

Đồng này; (iii) Bên B đã nhận được tài sản vay từ người thay thế Bên A. 

5.5 Các bên xác nhận là đã nghiên cứu và hiểu đầy đủ nội dung các điều khoản của Hợp Đồng 

trước khi ký và cam kết rằng mình có đủ quyền hạn, năng lực để ký kết Hợp Đồng và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về những cam kết của mình trong Hợp Đồng này. Trong quá trình 

thực hiện Hợp Đồng, Hai Bên có thể ký thỏa thuận bằng văn bản việc sửa đổi, bổ sung 

hoặc hủy bỏ một phần/toàn bộ nội dung của Hợp Đồng này; việc một bên đề xuất bằng văn 

bản dùng một văn bản khác đã được ký bởi Hai Bên làm hợp đồng chính/hợp đồng 

phụ/phụ lục của Hợp Đồng này (nếu có) và/hoặc dùng Khoản Tiền Vay trong Hợp Đồng 

này làm tài sản bảo đảm cho cam kết khác chỉ có hiệu lực vào thời điểm/khi được bên kia 

chấp thuận/đồng ý. 

5.6 Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 

(một) bản và Bên B giữ 01 (một) bản để thực hiện. 
 

ĐẠI DIỆN BÊN B BÊN A/ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 


