
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH  

TOYOTA VIỆT NAM 

Phòng 04-05, Tầng 12, Sài Gòn Centre, Tòa 2, 
Số 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

ĐT: (84-28) 730 90998     www.tfsvn.com.vn  
 

 

 

 
 

1 .  Chi tiết khoản tín dụng đề nghị TFSVN cấp 
 

Mẫu xe:  
  Sản phẩm EZ Toyota:   Số tiền trả hàng tháng:……..……….VND 

Giá xe:                                   VND   Sản phẩm 50/50 (Gốc lãi trả cuối kỳ) 

Giá phụ kiện (nếu có vay)  

 VND 
 Sản phẩm Truyền thống  

Số tiền vay:                           VND   Sản phẩm Balloon 

Phí bảo hiểm (Sản phẩm EZ/ Balloon) 

         Vay theo Hợp đồng bảo hiểm          

         Không vay 

 Thời hạn vay:            _________ tháng 

 Lãi suất điều chỉnh:           Mỗi 03 tháng  

Số tiền gốc trả cuối kỳ (Balloon)  

                                                VND 

Phương thức thanh toán:  

2. Người đề nghị cấp tín dụng 

Họ tên: Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……….….…… 

Tình trạng hôn nhân:        Kết hôn         Chưa kết hôn          Ly hôn         Góa Số người phụ thuộc: ___ người 

Địa chỉ thường trú: 

Địa chỉ nơi ở hiện tại: 

Đã cư trú tại đây trong:  …năm …tháng Quan hệ sở hữu căn nhà đang ở:      Chủ sở hữu         Khác: _______ 

Số điện thoại di động:                                  (TFSVN sẽ gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại này) 

Điện thoại nhà / Số điện thoại khác: Email:  

Tên công ty làm việc: Chức vụ: 

Địa chỉ nơi làm việc: Điện thoại: 

Làm việc tại đây từ: Ngành nghề kinh doanh: 

Thu nhập:                              /tháng Thu nhập khác:                      /tháng Nguồn gốc: 

3. Người cùng đề nghị cấp tín dụng (nếu có) 

Họ tên: Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……….….…… 

Địa chỉ thường trú: 

Địa chỉ nơi ở hiện tại: 

Đã cư trú tại đây trong:  …năm …tháng Quan hệ sở hữu căn nhà đang ở:      Chủ sở hữu         Khác: _______ 

Điện thoại nhà: Di động: Email: 

Tên công ty làm việc: Chức vụ: 

Địa chỉ nơi làm việc: Điện thoại: 

Làm việc tại đây từ: Ngành nghề kinh doanh: 

Thu nhập:                              /tháng Thu nhập khác:                      /tháng Nguồn gốc: 

   
 

 

 

 

Đại lý:  Ngày: 

NVKD: NV TFSVN: 

ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG 
(DÙNG CHO CÁ NHÂN) 

Tiêu dùng Kinh doanh Mục đích sử dụng 

xe: 

Trả hàng tháng 

Trả hàng quý 

Tối ưu (có thu Lãi trả nợ gốc sớm) 

Linh hoạt (không thu Lãi trả nợ gốc sớm) 

Ngày trả định kỳ hàng tháng 

        5               15              25 



4. Tài sản sở hữu      Bất động sản      Ô tô      Sổ tiết kiệm      Khác: _________ 

Giá trị VND  VND  VND  VND  
 

 

5. Địa chỉ nhận thư      Nơi ở hiện tại      Khác: 
 

 

6. Người liên hệ khẩn cấp: 

Địa chỉ hiện tại: 

Điện thoại nhà: Di động: Email: 

Mối quan hệ giữa với Người đề nghị cấp tín dụng/Người cùng đề nghị cấp tín dụng: 

                           Bố/Mẹ                       Anh/Chị/Em ruột (trên 18 tuổi)                       Con ruột (trên 18 tuổi) 

 

Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là chính xác, trung thực và tôi/chúng tôi cũng đồng ý cho Công 

ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính Toyota Việt Nam (“TFSVN”) được thu thập, sử dụng cũng như chia sẻ 

cho bên thứ ba các thông tin liên quan đến tôi/chúng tôi và/hoặc thông tin liên quan đến (các) khoản vay của 

tôi/chúng tôi tại TFSVN hoặc các tổ chức khác. 

Tôi/Chúng tôi hiểu rằng mọi sự cố ý che giấu hoặc trình bày sai lệch đều được xem là hành vi gian lận và làm 

mất hiệu lực của Thư Chấp thuận cấp tín dụng nếu thư đó đã được TFSVN ký phát hoặc là sự kiện vi phạm hợp 

đồng tín dụng, theo đó các điều khoản khi có một sự kiện vi phạm xảy ra sẽ được áp dụng. TFSVN thực hiện, 

nhưng không giới hạn trong việc thu hồi toàn bộ khoản tín dụng đã cấp cho Tôi/Chúng tôi bất kể khoản nợ đó 

còn chưa đến hạn. 
 
 
    Người đề nghị cấp tín dụng                                               Người cùng đề nghị cấp tín dụng (nếu có)                                                                                                                   
 

 

 

 

 Họ và tên: ______________________                                  Họ và tên: _____________________ 

 
 

 

 

 

Xác nhận của nhân viên tư vấn hồ sơ 

 

05/2019-5.00 

              Họ và tên: ______________________ 0 


